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Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Doubravčice 

dne 27. 7. 2017 od 18.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Doubravčicích 
 

Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, Martin 
Kubica, , František Chmelenský 
Omluven: Mgr. Petra Kněžourová 

Zapisuje: Martin Hladík 
Ověřovatelé: Miroslav Hájek, Martin Kubica 

 
PROGRAM: 

1) Seznámení se s výsledky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce a vybudování 

chodníků v obci Doubravčice“ a podpis smlouvy s vítězným uchazečem. 
2) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 8/2017 

3) Projednání a schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021207/VB/02 pro ČEZ Distribuce, 
a.s.  

4) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 9/2017 
5) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT na akci „Sportovní 

kabiny v obci Doubravčice“ – rekonstrukce celého areálu. 
6) Projednání a schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

7) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 
č. smlouvy IV-12-6019949/VB/01 pro ČEZ Distribuce, a.s.  
8) Projednání a schválení poskytnutí vlastních nutných finančních prostředků na 

dofinancování akce „Sportovní kabiny v obci Doubravčice“ 

 

Starosta Jaroslav Prkno přednesl program mimořádného zasedání zastupitelstva. 
Usnesení č. 76/17 – Zastupitelstvo schvaluje navržený program schůze a jako ověřovatele 

Miroslav Hájek, Martin Kubica. 
Všichni pro. 

 

 

Ad1) Seznámení se s výsledky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce a vybudování 

chodníků v obci Doubravčice“ a podpis smlouvy s vítězným uchazečem. 
Usnesení č. 77/17  

 
Zastupitelstvo obce: 

 
I.  s c h v a l u j e 
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem: „Rekonstrukce a vybudování chodníků v obci Doubravčice " dle 
hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 18. 7. 2017 uvedené ve Zprávě o hodnocení 

nabídek, 
 
b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele: TOST CZ, s.r.o., Habrek 8, 584 01  
Ledeč n/Sázavou, IČ: 25956019 (dále: „vybraný dodavatel“) k uzavření smlouvy jako 

účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla hodnotící komisí dne 18. 7. 2017 
vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek na 
výše uvedenou veřejnou zakázku dle Zprávy o hodnocení nabídek.   
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I I .  pověřu je  
a) starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem za cenu díla 4 570 000,00 Kč 
bez DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady 

dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona, 
 

b) v souladu s ustanoveními § 125 zákona starostu obce k uzavření smlouvy s dalším 
účastníkem zadávacího řízení za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a to v pořadí, 
které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 18. 7. 2017 

dle Zprávy o hodnocení nabídek, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě 
nepředloží všechny doklady dle zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle 

ustanovení § 104, odst. (1) zákona. 
 

Zodpovídá: Jaroslav Prkno, starosta obce   Termín: 31. 8. 2017 

Důvodová zpráva: 

 

 
Ve stanovené době byly zadavateli doručeny celkem 3 nabídky. Žádný účastník nebyl 
vyloučen. 

Výsledné pořadí hodnocených nabídek dle výše nabídkových cen v Kč bez DPH stanovila 
komise takto: 

výsledné 
pořadí 

číslo 
nabídky 

název, právní forma, sídlo a IČ účastníka  

výše 

nabídkov

é ceny 
 v Kč bez 

DPH 

I. 2. 
Jílek stavby, s.r.o. 

Doubravčice E276, 282 01 Doubravčice, IČ: 04046331 

4 569 33

0,88 

II. 1. 
TOST CZ, s.r.o. 

Habrek 8, 584 01  Ledeč n/Sázavou, IČ: 25956019 
4 570 

000,00 

III. 3. 
MANABAU, s.r.o. 

V Zákopech 534/3, 142 00 Praha 4, IČ: 02716828 

4 980 

229,00 

 

Dne 20. 7. 2017 bylo zadavateli na jeho adresu doručeno odstoupení ze soutěže účastníka, 
jehož nabídka se v hodnocení nabídek dne 18. 7. 2017 umístila na prvním pořadí a to 

účastníka: 

Jílek stavby, s.r.o., Doubravčice E276, 282 01 Doubravčice, IČ: 04046331  

 

Přílohou důvodové zprávy je Zpráva o hodnocení nabídek. 
 

Pro: všichni 

 

 
Ad2) Seznámení zastupitelstva s Rozpočtovým opatřením č. 8/2017 

Usnesení č. 78/17 – Zastupitelstvo bere na vědomí Rozpočtové opatření č.8/17 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 
- dorovnání rozpočtových příjmů a výdajů na skutečnost. 
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Ad3) Projednání a schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného 

břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6021207/VB/02 pro ČEZ 

Distribuce, a.s. 

Usnesení č. 79/17 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 

Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 
- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes 
pozemky obce. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ad4) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 9/2017 

Usnesení č. 80/17 – Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.9/2017 
Pro: všichni 

 
Doplňující info k výše uvedenému: 
- aktualizace rozpočtu obce, kdy je rozpočet upravován do souladu se skutečnými 

realizovanými příjmy a výdaji, především převodových položek mezi účty. 
 

 

Ad5) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na MŠMT na akci „Sportovní 

kabiny v obci Doubravčice“ – rekonstrukce celého areálu. 

Usnesení č. 81/17 – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 
sportovních kabin v Doubravčicích na MŠMT  
Pro: všichni 

 
Doplňující info k výše uvedenému: 

- obec na základě převodu spoluvlastnického práva z majetku TJ Sokol Doubravčice usiluje o 
získání dotace na kompletní rekonstrukci celého sportovního areálu 
 

 

Ad6) Projednání a schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Usnesení č. 82/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 932.860Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kanalizace Doubravčice II. etapa“, ev.č. 
projektu ISF/ŽIV/030976/2017. 
Pro: všichni 

 
Doplňující info k výše uvedenému: 

- jedná se o příspěvek Středočeského kraje na výstavbu kanalizace na Zámkách 
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Ad7) Projednání a schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, 

č. smlouvy IV-12-6019949/VB/01 pro ČEZ Distribuce, a.s.  

Usnesení č. 83/17 – Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy dle výše uvedeného. 
Pro: všichni 
 

Doplňující info k výše uvedenému: 
- jedná se o souhlas se zapsání věcného břemena na vybudování elektro přípojky vedené přes 

pozemky obce. 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Ad8) Projednání a schválení poskytnutí vlastních nutných finančních prostředků na 

dofinancování akce „Sportovní kabiny v obci Doubravčice“ 

Usnesení  č. 84/17 – Zastupitelstvo souhlasí se zajištěním vlastních nutných finančních 

prostředků na dofinancování akce „Sportovní kabiny v obci Doubravčice“ 

Pro: všichni 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Diskuse: 
1) Elektronický zvoník do kapličky 

 
         Zastupitelstvu byla předložena na základě výzvy v článku z Obecního zpravodaje č.35 
písemná nabídka na financování elektronického zvoníka do místní kapličky. Zároveň byl 

panem ing. M. Pačesem předložen návrh, kterým se zavazuje převzetí dohledu a patronace 
nad realizací s tím, že osloví prostřednictvím letáků občany Doubravčic o dobrovolný 
příspěvek. Výzva by měla být platná do konce srpna a následně bude zveřejněna výše vybrané 

částky. Rozdíl mezi finální cenou a vybranou částkou bude doplacen na základě nabídky 
čtenáře OZ k financování. 

 
 
Ověřil: Miroslav Hájek, Martin Kubica 

 

 

Jaroslav Prkno 

starosta 

 

Vyvěšeno dne:   28.7.2017                                                           Sejmuto dne:  


