
zÁPIs

z24. zasedáni zastupitelstva obce Velká Chyška konaného dne 9. záři 202l od 19 h
v kanceláři Obecního úřadu ve Velké Chyšce

Přítomni: lng, M, Drs, J. Mička, T, Korba, Bc, M. Kosová, R. Báíů, J, Zeman

Plogran]: l, Zahájení, volba ověŤovatelů zápisu, schváleni programu,
2. Rozpočtová opatření 202 ],
3, Výběí zhotovitele na akci: Multigeneračíí hiiště pro aktivní i pasivní
odpočinek Velká Chyška Workoutová sestava.
4, výběr zhotovitele na akci: Multigeneračni hřiště pro aktivni i pasivni
odpočinek Velká Chyška Splhací sestava,
5. VýběI Zhotovitele na akci: oprava místDích komunikací velká Chyška,
6. RůZné.

l, Zasedáni zaháji| a řídil starosta obce Ing. Mafiin Drs. Konstatova|, že jednání je přítomno 6
členů zastupitelstva obce a .ie tedy usnášeníschopné, Byl schválen program zasedání,
ověřovateli zápisu byli pověřeni Josef Zeman a Tomáš Korba, zapisovatelkou Bc, Marta
Kosová, a to s výsledkem hlasování: počet hiasů pro 6, proti 0, zdržel se 0,

2. Zastupitelstvo obce schválili, že tento bod (rozpočtová opatřeni 2021) bude odložen na
příští zasedání, a to s výsledkem hlasováni: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

3, starosta obce informoval zastupitelstvo o lryhlášení výběrového řizeni na Zhotovitele
zakázky s názvem ,, Multigeneťační hřiště pto aktivní a pasivní odpočinek Velká Chyška
wo],koubýá seslaýa", na kterou má obec přislíbenou dotaci z Ministerstva pro mistní ťozvoj
ČR. Bl ly osloveny celkem 3 firm5. a to:

- 4C11 Y s.r,o,, MostLor ice ó02, 7q8 02 Moclko\ ice, lČo: 052404l 7

- Clean45ou s,r.o.. Hnévotin 57J. 783 47 Hnč\olin. lČo: 28ó I8l65.

- HERol,D dětský svět a zahrada, s.r,o,, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora,
lČo:02851270.

Nabídku podala pouze společnost Clean4you s.r.o., Hněvotín 573, 783 47 Hněvotín,
lČo: 28618165 a to s cenou 405 350.00 Kč vč, DPH,
D|e protokolu o posouzení a hodnoceni nabidek hodnotící komisi je navTženo oslovit
k podpisu smlouvy o dílo společnost Clean4you s.r,o., která jako jediná podala nabídku do
shora uvedeného výběrového řize , Nabídka splni|a všechny požadavky ze zadávacich
podmínek.
Zastupitelstvo obco schválilo výsledek výběťového řízeni na akci: ,, Mulíígenerač í hřiště pro
aktivní a pasivní odpočinek Velká Chy,ška ý,orkoutol,á sestaýa" a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dilo s dodavatelem Clean4you s.Lo., Hněvotin 573, 783 47 Hněvotín,
IČo: 28618l65 s cenou 405 350,00 Kč včetně DPH, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů
pro 6, proti 0, Zdržel se 0.



4, starosta obce informoval zastupitelstvo o vyhlášení výběIového řízení na Zhotovitele

stavby na zakázku s |ázyeíť, ,, Multigenerační híiště pro aktiwlí a pasiýní odpočinek Velká

Chyška šplhací sesldyd ", na ktefou má obec piislíbenou dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Byly osloveny celkem 3 firmy, a to:

- 4CITY s.r.o., Mostkovice 602,798 02 Mostkovice,IČo; 05240417

- Clean4you s.r,o,, Hněvotín 573,783 47 Hněvotin,IČo: 28ó18165,

- HERoLD dětský svět a zahúda. s,ř,o,, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, ]Čo:
0285l270.

Nabídku podala pouze společnost HEROLD dětský svět a zahrada s.r,o., se sídlem
Čáslavská 229. 284 01 Kutná Hora, IČo: 02851270, a to s cenou 538 61 1,00 Kč vč, DPH.
Dle protokolu o posouzení a hodnoceni nabídek hodnotící komisí je navrženo oslovit
k poclpisu smlourry o dílo společDost HEROLD dětský svět a zahrada s,r.o., která jako
jediná podala nabídku do shola uvedeného r^ýběrového řízení. Nabídka splnila Všechny
požadavky ze zadávacích podminek.

Zastupite|stvo obce Velká Chyška schvaluje výsledek výbčrového řizení na akci:

,,Multigenerač í hřiště pro akliýllí a pasivní odpočinek Velká Chyška šplhací sestaýa"
apověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem HERoLD dětský svět

a zahradá, s,r,o,, Čáslavská 229, 284 01 Kutná Hora, lČo: 02851270 s cenou 538 611,00 Kč
včetně DPH, a to s výsledkem hlasováril počet hlasů pro 6, proti 0, zdrže] se 0.

5, Starosta obce informoval Zastupitelstvo o vyhlášeni výběrového řízení na zhotovitele
stavby na Zakázku s ttázvem ,,()ptava místních komunikací Velka Chyška", na kterou má

obec přislibenou dotaci z Ministerstva pro místni rozvoj ČR. Bylo osloveno celkem 5 firem,

a to:

chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., Průmyslová 941,580 01 HavlíčkůV Brod, lČo:

6093277I

, sWlETEL5KY stavebnís,r,o., odštěpný žáVod Dopravní 5tavby VÝcHoD, K silu 1743,393 07

Pelhřimov, lčo: 48035599,

, Pacovská stavebnía obchodníspolečnost s.r.o,, č.p, 64, 394 1 cetoraz, lČo: 28133838

- skanska a,s,, Křižíkova 682/34a, 186 00 Pftha a,26271303,

- PoRR a.s,, Dubečská 3238/36, 1o0 oo Praha 10, lČo| 43005560,

nabidku ,d.rlt ]

VÝsLEDNÉ
PoŘADí

účAsTNíK
(oBcHoDNÍ FlRMA. síoto, lČo)

NABÍDKOVÁ CENA
(Kč VčETNĚ DPH)

7,

sWlETELsKY stavébní s.r.o.
odštěpný záVod DopraVní stavby VÝcHoD
K siIu 1143, 393 01 PelhřimoV
lčo:48035599

3 087 185,58 Kč



Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.

2. | č,p,64,394 llcetoraz | 3 425 064,28 Kč

lčo:28133838

Dle protokolu o posouzení a hodnoceni nabidek hodnoticí komisí je navrženo oslovit
k podpisu smlouvy o dílo společnost SWIETELSKY stavebni s,r.o., odštěpný Závod

Dopravní stavby VÝcHoD, k Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČo: 48035599, která podala

nabídku s nejnižši nabídkovou cenou, což bylojediné hodnotící k térium.

Zastupitelstvo obce Velká Chyška schvaluje výsledek výběrového Ťizeni na akcil. ,,Oprala
místnich komuníkací Velkó Chyška", kdy nejnižší cenovou. nabídku podala firma
SWIETELSKY stavební s,ř.o,, odštěpný závod Dopravni stavby vYcHoD, k Silu 1l43, 393

01 Pelhřimov, IČo: 48035599 v ceně 3 087 185,58 Kč vč. DPH a pověřuje staTostu k podpisu

smlouvy o dílo s vitčznou firmou, a to s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0,

zdržel se 0.

6. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodeiem vozidla Mercedes Benz RZl. 5J4 0216, a to
s výsledkem hlasování: počet hlasů pro 6, proti 0, zdržel se 0.

Zapsala: Bc, Marta Kosová, dne 9, září 202] v 20,]0 h.

ověřovalelé 7ápisu:
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Za§tupitelstvo obce velká Chyška po projednání

1, schvaluie
program 24. zasedání zastupitelstva obce a určuje ověřovateli zápisu Josefa Zemana a Tomáše

Korbu, zapisovatelkou Bc. Mafiu Kosovou

2. schvaluje
odložení bodu na přišti zasedání (rozpočtová opatřeni 2021)

3.schvaluie
výsledek v,jběrového iízeni na akci: ,, Multigenerdčni hřiště pro aktiýní a pasiýrlí odpočinek

Velká Chyška v)olkoutoýó sestaýa" a povéřuje starostu kpodpisu smlouly o dílo
s dodavatelem Clean4you §.r,o., Hněvotin 513,'783 41 HnéVotiĎ, ICo: 28618l65 s cenou 405

350.00 Kč včetně DPH.

4, schvaluie
výs|erlek výběrového řízení na akci: ,, Mulligeneťaalí hřiště pro aklil) í a p.tsiwlí odpočinek

I/elki chyška šplhací 
"^esíaýa" 

a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem
HEROLĎ dětský svět a zahrada, s.r.o., Č áslavská 229,284 0l Kutná HoTa, IČo: 02851270

s cenou 538 611.00 Kč včetně DPH.

5, schvaluie
l"ýsledek výběrového řízení na akci: ,,Opfaýa mí§lních komuniklci Velkó Chyška", kdy
neinižši cenovou nabidku Dodala firma swIETELsKY stavební s,r.o., odštěpný závod

DÓpravni stavb5 VÝCHob. k Silu ll4]. ]q] 0l Pelhřimov. lco,480]55qg \ceně
3 087 185,58 Kč vč, DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vitěznou fimou

6. schvaluje
prodej vozidla Mercedes Benz RZ: 5J4 0216

UsNEsENÍ

z24. zasedáni zastupitelstva obce Velká Chyška konaného drc 9. zéňí 2021 od 19 h

v kanceláři Obecního ťlřadu ve Velké C!y999

Josef Mička_ místostarosta starosla obce
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