Výpis ze zápisu
z 37. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířská Lhota, které se konalo v úřadovně Obecního
úřadu Uhlířská Lhota, Uhlířská Lhota č.p. 69, dne 3.11.2021 od 17:30 hod.
Přítomni: Markéta Pospíšilová, Petra Marková, Ing. Michael Novotný, Martin Jasiowka,
Pavlína Lehká
Omluveni: Ing. Pavlína Jetýlková (roz. Lehká), Jan Jetýlek
Navržený program:
1) Zahájení.
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
3) Schválení navrženého programu.
4) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
5) Výzva na zhotovitele akce: „Výstavba kanalizace, včetně ČOV 500EO, vodovodu,
vrtu, ÚV a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“.
6) Příkazní smlouva.
7) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Žádost o vyjádření k PD na akci: Uhlířská Lhota, Rasochy kNN č. parc.137/1.
8) Diskuse.
9) Závěr.

1. Zahájení.
Jednání v 17:30 hodin zahájila a řídila starostka Markéta Pospíšilová. Provedla prezenci a
konstatovala, že zasedání je usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
Starostka určila ověřovatele zápisu Ing. Michaela Novotného a Petru Markovou,
zapisovatelku.
3. Schválení navrženého programu.
Starostka ZO navrhla doplnit návrh programu:
v bodě 7) Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce a to o:
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1010C21/44
c) Žádost o poskytnutí daru a přihláška do spolku Naše odpadky.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje navržený program a doplněný program.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Usnesení č. 373/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

4. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
Starostka ZO informovala, že:
-

zatím nepodepsala smlouvu o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní
obslužnosti Středočeského kraje, zastoupeného Integrovanou dopravou Středočeského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČO: 0579229, jejímž předmětem je zajištění nadstandardní dopravní obslužnosti,
- podepsala kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej části obecního pozemku parcely
č. 20 v k. ú. Rasochy dle GP č. 266-52/2021, nově vzniklé pozemkové parcely č. 20/4 o
výměře 96 m2 za celkovou cenu 9600,- Kč a poměrnou část úhrady za zpracování GP ve
výši 2700,- Kč,
- podepsala kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej části obecního pozemku parcely
č. 20 v k. ú. Rasochy dle GP č. 266-52/2021, nově vzniklé pozemkové parcely č. 20/3 o
výměře 48 m2 za celkovou cenu 4800,- Kč a poměrnou část úhrady za zpracování GP ve
výši 2700,- Kč,
- dne 25.10.2021 byly zveřejněny záměry na pacht zemědělské půdy č. 1/2021 až
11/2021, včetně přílohy č. 1 – situační plánek a přílohy č. 2,
- byla zaslána objednávka firmě SOP Přelouč a.s., se sídlem Pardubická 1630, 533 01
Přelouč, na svoz plastů, 150 ks nádob na tříděný odpad o objemu 240 l se svozem 1x za
28 dní, dům od domu, za cenu 161 805,- Kč včetně DPH,
- podepsala souhlas se stavbou na situaci na pozemku dotčeném stavbou dle zákona č.
183/2006 Sb., § 184a na pozemky parcela č. 903/7, 120/4, 120/1, 120/3, 903/6, 120/2,
84/8, 981/7, 981/1, které jsou ve vlastnictví obce Uhlířská Lhota, pro vodovodní řad 1
VaK Pardubice PE 100 RC 250x22,7.
ZO bere na vědomí.
5. Výzva na zhotovitele akce: „Výstavba kanalizace, včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV
a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“.
ZO se seznámilo se všemi částmi zadávací dokumentace veřejné zakázky na akci: „Výstavba
kanalizace, včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV a VDJ pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
ZASTUPITELSTVO OBCE UHLÍŘSKÁ LHOTA
po projednání
(1)

schvaluje

(a)

zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky „Výstavba
kanalizace včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, UV, přivaděče, VDJ 2x50m3 pro Uhlířskou
Lhotu a Rasochy“, která bude zadávána v otevřeném řízení podle ust. § 56 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“),
a to s výhradou, že v zadávací dokumentaci a v zadávacích podmínkách mohou být ještě
provedeny úpravy vzešlé z konzultací s poskytovatelem dotace.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující části:
oznámení o zahájení zadávacího řízení (= formulář CZ02 - Oznámení o zahájení
podlimitního zadávacího řízení, který bude uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek),
textová část zadávací dokumentace,
obchodní podmínky ve vzoru smlouvy,
projektová dokumentace stavby,
soupis prací s výkazem výměr,
vzor krycího listu nabídky,
vzor prohlášení o poddodavatelích.

(b)

pravidla pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Výstavba kanalizace včetně ČOV
500EO, vodovodu, vrtu, UV, přivaděče, VDJ 2x50m3 pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“
takto:
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost
nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny
je rozhodná její celková výše včetně daně z přidané hodnoty, uvedená v nabídce v návrhu
smlouvy.
Komise seřadí nabídky podle celkové výše nabídkové ceny včetně daně z přidané
hodnoty, uvedené v nabídce v návrhu smlouvy: Jako ekonomicky nejvýhodnější bude
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Po hodnocení nabídek bude u vybraného dodavatele provedeno posouzení splnění
podmínek jeho účasti v zadávacím řízení.

(c)

ustavení komise ve smyslu § 42 ZZVZ ve shora uvedené veřejné zakázce, přičemž stanoví
jmenný seznam členů a náhradníků komise takto:
ČLENOVÉ:
1. Ing. Rostislav Matyska
2. Markéta Pospíšilová,
3. Petra Marková
4. Ing. Michael Novotný
5. Jan Jetýlek
NÁHRADNÍCI:
1. Pavlína Lehká
2. Martin Jasiowka
Tato komise je pověřena k provedení následujících úkonů: k hodnocení nabídek a k
posouzení splnění podmínek účasti vybraného účastníka zadávacího řízení.

(2)

pověřuje

paní Markétu Pospíšilovou, starostku obce:
(a) k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba kanalizace včetně ČOV
500EO, vodovodu, vrtu, UV, přivaděče, VDJ 2x50m3 pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy“
prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností, tj. společnosti MMT
servis s.r.o., sídlem Lečkova 1522/13, Chodov, 149 00 Praha 4, IČ: 04816315;

(b)

ke jmenování členů a náhradníků komise ve veřejné zakázce „Výstavba kanalizace
včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, UV, přivaděče, VDJ 2x50m3 pro Uhlířskou Lhotu a
Rasochy“ ve shora uvedeném složení.

Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 374/2021 bylo schváleno.
6. Příkazní smlouva.
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje příkazní smlouvu s firmou MMT servis s.r.o., se
sídlem Lečkova 1522/13, 149 00 Praha 4, IČ: 04816315, jejímž předmětem je provedení
zadávacího řízení na veřejnou zakázku (podlimitní veřejnou zakázku, povinnost
elektronického zadání veřejné zakázky) – výběr zhotovitele stavby pro projekt „Výstavba
kanalizace, včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče, VDJ 2x50m3 pro Uhlířskou
Lhotu a Rasochy“(dále jen Projekt) a výběrové řízení na TDI a BOZP stavby pro Projekt, a to
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „ZZVZ“) a zabezpečení dalších s tím spojených činností a ukládá
starostce Markétě Pospíšilové tuto příkazní smlouvu podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 375/2021 bylo schváleno.
7. Další body dle došlé pošty, potřeb starosty a zastupitelů obce.
a) Žádost o vyjádření k PD na akci: Uhlířská Lhota, Rasochy kNN č. parc.137/1.
ZO se seznámilo s žádostí firmy Alois Salák DiS. - Projektování elektrických zařízení, Nádražní
665, 284 01 Kutná Hora, o vyjádření k předložené projektové dokumentaci na akci: Uhlířská
Lhota, Rasochy kNN č. parc.137/1. ZO nemá námitek k výše uvedenému záměru a souhlasí
s ním. Je nutné upozornit projektovou firmu na budoucí výstavbu vodovodní a kanalizační sítě
a na uložení elektrických kabelů do země.
b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové
služebnosti inženýrské sítě č. 1010C21/44
Zastupitelstvo obce Uhlířská Lhota schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě č. 1010C21/44
s Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj, se sídlem B. Němcové 231, 530 02
Pardubice, IČO: 01312774, jejímž předmětem bude povinnost budoucího povinného strpět
umístění, zřízení, provozování, údržbu, opravy a odstranění stavby na budoucím služebném
pozemku parcela č. 822 a 815/2 v k. ú. Hlavečník na akci: „Výstavba kanalizace včetně ČOV
500EO, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče, VDJ 2x50 m2 pro Uhlířskou Lhotu a VDJ 2x50 m2 pro
VaK Pardubice a ukládá starostce Markétě Pospíšilové tento dodatek podepsat.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Usnesení č. 376/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

c) Žádost o poskytnutí daru a přihláška do spolku Naše odpadky.
ZO se seznámilo s žádostí o poskytnutí daru a s přihláškou do spolku Naše odpadky, z.s., se
sídlem 691 62 Uherčice 339, IČ: 10722289. ZO se po projednání shodlo, že žádosti nevyhoví.
8. Diskuse.
V diskusi starostka informovala, že:
-

prověří možnost dotačního titulu na rekonstrukci veřejného osvětlení.

Zastupitelka Pavlína Lehká upřesnila termín rozsvěcení stromečků v obou obcích a to, v sobotu
27.11.2021 od 16:30 hod. Občerstvení bude zajištěno.
Místostarostka Petra Marková ZO podala informace z porady starostů ORP Kolín, která se
uskutečnila dne 26.10.2021 v Kolíně.
9. Závěr.
Starostka zasedání ukončila ve 19:00 hodin.

Úplné znění tohoto zápisu je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Uhlířské
Lhotě, Uhlířská Lhota č. p. 69.

Vyvěšeno dne: 11.11.2021
Sejmuto dne:

