
From: Petr Zurek
To: "RNDr. Marcela Pospíšilíková"
Cc:

Subject: RE: Žádost o dotaci
Date: 24. března 2020 11:14:53

Dobrý den,
 
děkuji za zaslanou odpověď.
 
Tato investiční akce obce je bezesporu největší, kterou obec bude v letošním roce dělat.
Domnívám se, že jako zastupitelé bychom o akci měli mít k dispozici více konkrétních informací,
aby se třeba eliminovaly nesprávné úvahy či scénáře. V zápisech RO a na jednání ZO je bohužel
konkrétních informací o průběhu akce minimum. Myslím, že by bylo vhodné, v návaznosti na Vaše
níže uvedené e-maily, poskytnout zastupitelům následující konkrétní informace/dokumenty.
 
1. Podepsanou kompletní SoD se zhotovitelem včetně uvedených příloh.
2. Kompletní zadávací dokumentaci, která byla zaslána uchazečům.
3. Kompletní projektovou dokumentaci (PD).
4. Stavební povolení na rekonstrukci chodníků + stavebním úřadem potvrzený záměr rekonstrukce
VO.
5. Smlouvu/objednávku na zpracování ZD a administraci výběrového řízení.
6. Smlouvu/objednávku na vypracování projektové dokumentace a inženýring.
 
S pozdravem
 
Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
www.kostelecuholesova.eu
https://www.facebook.com/kostelecuholesova

From: RNDr. Marcela Pospíšilíková [mailto:obeckuh@volny.cz] 
Sent: Monday, March 23, 2020 6:25 PM
To: petr.zurek@bigoriginal.cz
Subject: Re: Žádost o dotaci
 

Dobrý den,

k Vaším dotazům:

1. Vysoutěžená cena je 2 964 133 Kč bez DPH
2. Zpracování ZD a VŘ zajistil administrátor žádosti o dotaci. Ve VŘ byli osloveni 4
potencinální zhotovitelé a vybrán zhotovitel, který nabídl  nejnižší cenu. Z důvodu
časového skluzu vypracování ZD  nebylo možné před podáním žádosti o dotaci stihnout
její schválení  na ZZO.
3. PD existuje a byla v průběhu zpracování na pracovní schůzce s projektanty 
připomínkována RO.
4. Na rekonstrukci chodníků je vyřízeno stavební povolení, na VO bylo,  v souladu s
vyjádřením stavebního úřadu, podáno oznámení o záměru rekonstrukce VO.

S pozdravem

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková

mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
mailto:obeckuh@volny.cz
mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
http://www.bigoriginal.cz/
http://www.kostelecuholesova.eu/
https://www.facebook.com/kostelecuholesova


Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620
Dne 19.03.2020 v 20:13 Petr Zurek napsal(a):
 

Dobrý večer,
 
k zaslaným informacím bych měl několik dotazů.
 
1. Jaká je vysoutěžená cena za zakázku.
2. Bylo výběrové řízení realizováno v souladu s naší směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu?
3. Na popisovanou stavební činnost existuje projektová dokumentace? Pokud ano,
kdo jí schválil?
4. Na zamýšlenou stavební činnost má obec stavební povolení?
 
S pozdravem
 
Petr Žůrek
+420 602157010
petr.zurek@bigoriginal.cz
www.bigoriginal.cz
-----Original Message-----
From: RNDr. Marcela Pospíšilíková [mailto:obeckuh@volny.cz] 
Sent: Thursday, March 19, 2020 10:20 AM
To: 

petr.zurek@bigoriginal.cz; 

Subject: Žádost o dotaci
 
Vážení zastupitelé,
 
informuji vás, že dne 18.3.2020 byla podána žádost o dotaci na
rekonstrukci VO a chodníků v Karlovicích. Výše dotace z IROP je
stanovena na 95 % z uznatelných nákladů zakázky. Součástí
žádosti pro
získání maximálního  možného počtu bodů byla i Smlouva o dílo
uzavřená
se zhotovitelem zakázky vzešlým z výběrového řízení.
Administrátor,
v souladu s objednávkou na zajištění kompletní činnosti
spojené s přípravou a vyřízením žádosti o dotaci, organizačně
zajistil
výběrové řízení oslovením 4 stavebních firem. Jediným kritériem
pro
stanovení vítězné nabídky byla nejnižší nabídková cena, kterou
předložila firma Rovina stavební a.s.. Bohužel výběrové řízení
bylo
realizováno s časovým skluzem, který neumožnil projednání ZD v
zastupitelstvu. Starostka obce informovala o vzniklé situaci RO
na
zasedání č. 6 16.3.2020, kde RO předložila radním znění Smlouvy
o dílo.
Starostka uvedla, že získání dotace by výrazně pomohlo
řešit havarijní
stav VO v Karlovicích, které vzhledem ke špatnému stavu
podzemních
vedení vykazuje opakovaně poruchy (opakující se zkraty na
podzemním
vedení) a bude nutné, i v případě, že obec dotaci nezíská,
tento stav
vyřešit. Zároveň konstatovala, že Smlouva obsahuje podmínku, že
obec
Kostelec u Holešova jako objednatel je oprávněna odstoupit
od smlouvy se
zhotovitelem  v případě, že nezíská účelovou dotaci
na financování

mailto:petr.zurek@bigoriginal.cz
http://www.bigoriginal.cz/
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stavby. Za těchto okolnosí RO usnesením souhlasila s uzavřením
smlouvy.
V příloze poslám znění uzavřené smlouvy o dílo.
 
Pěkný den.   S pozdravem
 
--
 
RNDr. Marcela Pospíšilíková
Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620
 

-- 
RNDr. Marcela Pospíšilíková
Starostka obce Kostelec u Holešova
Tel: +420 573 385 129
Mobil: +420 724 184 620




