U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva obce Píšť
pro volební období 2018-2022
konaného dne 9. září 2020 od 17:00 hodin
v přísálí Kulturního centra obce Píšť, Hůrecká 600/1
Přítomno:
Omluveno:

12 členů zastupitelstva obce dle prezenční listiny
3 členové (Mgr. František Jaroš, Ing. Patrik Jaroš, Ing. Jiří Viktorin)

Zastupitelstvo obce Píšť po projednání:
I. Bere na vědomí:
1.

Zprávu Rady obce Píšť o provedení souhrnné kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce
Píšť č. 11/2020 ze dne 17.6.2020, kdy všechna usnesení jsou průběžně plněna.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

2.

Zprávu místostarosty obce a zástupce technického dozoru ve věci odkanalizování obce,
resp. plnění úkolů v rámci realizace stavby.
Z: Bartusek, Ing. Stuchlík
Zprávu Rady obce Píšť o vyhodnocení nabídek ve věci: „Cyklostezky Píšť – Hať/Vřesina“
– ISPROFOND 5818510052: - výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce,
zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu
s pravidly pro financování výstavby z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury,
kdy veřejným zadavatelem je Obec Píšť; podle specifikace uvedené ve Výzvě k podání
nabídek je předmětem zadávacího řízení výstavba cyklostezky a jejího odvodnění v celkové
délce 1,094 km, vše podle projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Místem
realizace stavebních prací je pozemek par. č. 3220, v k.ú. Píšť. Na základě výzvy
dodavatelům byly posuzovány nabídky 5 účastníků: 1. JANKOSTAV s.r.o. Ostrava-Kunčice,
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby Morava Šenov u Nového Jičína,
3. LESOSTAVBY Frýdek-Místek a.s., 4. SILNICE MORAVA s.r.o. Krnov, 5. HARASIM
stavby s.r.o. Píšť. (viz nabídky).
Podle předložených cenových nabídek a hodnotícího kritéria hodnotící komise doporučuje
z hlediska hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou od SILNICE MORAVA s.r.o., IČ: 25357352, se sídlem
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov za cenu 3.913.826,08 Kč bez DPH. (viz zpráva o posouzení
a hodnocení nabídek)
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem SILNICE
MORAVA s.r.o. Krnov, který předložil nejvýhodnější nabídku.
Z: Bc. Fichna, Skiba
Zprávu o činnosti Rady obce Píšť za období měsíců červen – srpen 2020.
Z: Bc. Fichna, Bartusek

3.

4.
5.

Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Píšť za 1. pololetí roku 2020.
Z: Mgr. Ender

II. Zřizuje:
1.

Návrhovou komisi 12. zasedání Zastupitelstva obce Píšť a volí členy návrhové komise:
Mgr. Jarmila Polomská, doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. Tito členové jsou určeni i
ověřovateli
zápisu
ze zasedání
Zastupitelstva
obce
Píšť
č.
12/2020.
Z: Mgr. Polomská, doc. RNDr. Kotyrba, Ph.D.

III. Schvaluje:
1.

Program jednání 12. zasedání Zastupitelstva obce Píšť.
Z: Bc. Fichna

IV. Revokuje:
1.

Ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy zhotovitele: R-6018119, č. smlouvy objednatele:
ZO 26/IV.1./2018, na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Odkanalizování obce a výstavba
ČOV Píšť“:

1.1. Usnesení Zastupitelstva obce Píšť č. ZO 6/IV.1./2019 ze dne 4.9.2019, kterým rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo (s ohledem na revokaci a opětovné
schválení nového Změnového listu č. 1 s výslednou cenu změnu -11.306,97 Kč bez DPH);
1.2. Usnesení Zastupitelstva obce Píšť č. ZO 10/IV.1./2020 ze dne 27.4.2020, kterým rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo;
1.3. Usnesení Zastupitelstva obce Píšť č. ZO 11/IV.1./2020 ze dne 17.6.2020, kterým rozhodlo
o uzavření Dodatku č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo.
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Ing. Stuchlík – TDI
V. Rozhodlo:
1.

O uzavření Dodatků ke Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť
a zhotovitelem – „Společnost pro Obec Píšť“, POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava,
Holasovická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468 a VPK Suchý s.r.o., Komenského
náměstí 12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201:
1.1. Dodatek č. 1, kterým se mění článek III. předmět smlouvy o dohodnuté změny:
- změnový list č. 1 – předmět změny: SO 01 Čistírna odpadních vod, SO 03m Mostní
konstrukce, SO 05 Vodovodní přípojka pro ČOV a SO 06 Přípojka NN k ČOV,
vše s MNP -371.682,60 Kč bez DPH, VCP +360.375,63 Kč bez DPH (viz změnový list č. 1);
- změnový list č. 2 – předmět změny: SO 10.2 Přípojné řady, vše s MNP -6.592.700,- Kč
bez DPH, VCP +6.356.662,80 Kč bez DPH (viz změnový list č. 2);
- změnový list č. 3 – předmět změny: SO 03m Mostní konstrukce (zpevnění pláně
pod mechanizací k ražení ŽB pilot Franki a sanace základové spáry), vše s MNP -8.128,- Kč
bez DPH, VCP +340.641,84 Kč bez DPH (viz změnový list č. 3);
- změnový list č. 4 – předmět změny: SO 01 Čistírna odpadních vod (zpevnění pláně
pod mechanizací k ražení štěrkových pilot Franki a úprava technologie založení ČOV), vše
s MNP -287.333,76 Kč bez DPH, VCP +589.689,47 Kč bez DPH (viz změnový list č. 4);
- změnový list č. 5 – předmět změny: SO 10.1. Kanalizační řady – trasa A, vše
s MNP -374.892,68 Kč bez DPH, VCP +374.849,94 Kč bez DPH (viz změnový list č. 5);
- změnový list č. 6 – předmět změny: SO 10.1. Kanalizační řady – trasa A4, vše
s MNP -1.199.300,12 Kč bez DPH, VCP +747.968,80 Kč bez DPH (viz změnový list č. 6);
- změnový list č. 7 – předmět změny: technické zpřesnění SO 10.2 Přípojné řady a SO 10.2
Přípojné řady – nezpůsobilé výdaje, vše s MNP 0,- Kč, VCP 0,- Kč (viz změnový list č. 7).
Článek VII. Cena díla o požadované změny v rozsahu dle položkového rozpočtu.
Cena bez DPH dle SOD 203.940.099,74,- Kč, cena změny dle Dodatku č.1 -63.848,68 Kč,
cena celkem bez DPH dle SOD vč. Dodatku č. 1 203.876.251,06 Kč, DPH 42.814.012,72 Kč,
cena včetně DPH 246.690.263,78 Kč.
V ostatních bodech se kmenová smlouva o dílo nemění. (viz Dodatek č. 1)
1.2. Dodatek č. 2, kterým se mění článek III. předmět smlouvy o dohodnuté změny:
- změnový list č. 8 – předmět změny: SO 10.2 Přípojné řady, to vše v rámci realizace díla:

„Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“; článek VII. Cena díla – původní cena díla podle
SOD a Dodatku č. 1 činí 203.876.251,06 Kč bez DPH, podle Dodatku č. 2 méněpráce
činí -8.915.172,- Kč bez DPH a vícepráce činí +8.856.681,83 Kč bez DPH a nová cena díla
včetně Dodatku č. 2 činí 203.817.760,89 Kč, DPH 42.801.729,79 Kč, cena včetně DPH
246.619.490,68 Kč. Termín plnění a ostatní ujednání nedotčena tímto dodatkem zůstávají
beze změn. (viz Dodatek č. 2)
1.3. Dodatek č. 3, kterým se mění: článek III. předmět smlouvy o dohodnuté změny:
- změnový list č. 9 – předmět změny: SO 01 Čistírna odpadních vod, to vše v rámci realizace
díla: „Odkanalizování obce a výstavba ČOV Píšť“;
článek VI. termín plnění – prodloužení termínu výstavby do 31.5.2021;
článek VII. cena díla – původní cena díla podle SOD vč. dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí
203.817.760,89 Kč bez DPH, podle Dodatku č. 3 méněpráce činí -975.634,49 Kč bez DPH,
vícepráce činí +1.263.643,29 Kč bez DPH a nová cena díla včetně Dodatku č. 3 činí
204.105.769,69 Kč, DPH 42.862.211,63 Kč, cena včetně DPH 246.967.981,32 Kč. Ostatní
ujednání nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změn. (viz Dodatek č. 3)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Ing. Stuchlík – TDI, Ing. Gorbunov – AD
2.

O uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Obec Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská
58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – SILNICE MORAVA s.r.o., IČ: 25357352, se sídlem
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov.
Předmětem smlouvy je provedení díla – stavby „Cyklostezky Píšť – Hať/Vřesina –
ISPROFOND 5818510052 podle projektové dokumentace s archivačním č. II-4.2/08/2016,
zpracované společností UDIMO, spol. s r.o., Ostrava a zpracování dokumentace skutečného
provedení stavby.
Zhotovitel předá provede dílo objednateli nejpozději do 31.5.2021.
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu předmětu smlouvy
je stanovena v celkové částce 3.913.826,08 Kč bez DPH, výše 21 % DPH 821.903,48 Kč
a cena včetně DPH 4.735.729,56 Kč.
Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno podle rozpočtu, který je přílohou a nedílnou
součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné
a neměnné po celou dobu realizace stavby. (viz smlouva o dílo)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek, Obrusníková

3.

O poskytnutí návratné finanční výpomoci, podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v rámci Programu Obce Píšť na Poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování náhrad stávajících nevyhovujících
zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje, „Kotlíkové půjčky“,
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytování návratné finanční výpomoci ve smyslu
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, za předpokladu splnění podmínek 117. výzvy Operačního programu životní
prostředí v rámci specifického cíle 2.1, mezi vyhlašovatelem programu a poskytovatelem
návratné finanční výpomoci – Obec Píšť, IČ: 00300560, se sídlem Opavská 58/2, Píšť
a žadatelem a příjemcem návratné finanční výpomoci:
Josef Šimčík, Opavská 23/84, Píšť ve výši 150.000,- Kč pro výměnu nevyhovujícího kotle
na pevná paliva v nemovitosti Opavská 23/84, Píšť, která je součástí pozemku parc. č. 688/1
za nový nízkoemisní zdroj – plynový kondenzační kotel. (žádost č. 20, doručena dne
19.08.2020, evidovaná pod č.j. OÚP/655/2020)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Bc. Plaček, Obrusníková

4.

O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ZO 10/IV.3./2020, mezi objednatelem – Obec
Píšť, IČ: 300560, se sídlem Opavská 58/2, 747 18 Píšť a zhotovitelem – JKR PROFES s.r.o.,
IČ: 05941067, sídlem Poručíka Hoši, 747 11 Kozmice, k výměně silničních obrub podél

komunikace II/466 v k.ú. Píšť.
Dodatkem se mění článek III. doba plnění – termín dokončení předmětu díla a předání
objednateli se posunuje nejpozději do 30.06.2021. Doba plnění se posouvá vzhledem
k podmínce Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, střediska Opava
(dále jen SSMSK). Ta jako správce silnic II/466, III/46819 a III/4695 souhlasí s výměnou
obrub při dodržení mimo jiné požadavku, že obec zajistí vytýčení správných výšek pro
osazení vyměňovaných obrub dle projektu opravy komunikace. Ten pro SSMSK zpracovává
spol. Dopravní projektování Ostrava a Obci Píšť byl předán dne 17.8.2020. Další podmínkou
SSMSK je, že práce na výměně obrub povolí v silničním pozemku pouze v období
od 1.4. do 31.10. kalendářního roku, tedy mimo dobu zimní údržby.
Ostatní ujednání nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změn. (viz dodatek č. 1)
Z: Bc. Fichna, Bartusek, Skiba, Nosiadek
Zapsala: Kristina Bialasová
Ověřovatelé zápisu:

_____________________
_____________________
Mgr. Jarmila Polomská
doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

___________________
Bc. Daniel Fichna
starosta obce

___________________
Stanislav Bartusek
místostarosta obce

