
 

 

 

 

 

 

Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce v Poleradech č. 10 2015 

 

 

 

Datum konání:  8. 10. 2015 

Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu 

Začátek zasedání: 19:00 hod. 

Účastníci jednání: Členové zastupitelstva: 

   Petr Löbl, Václav Záruba, Martin Kotek 

                           Miroslav Křížek, Jaroslav Chlumský, Libor Pýcha 

    

 

1. Zahájení: Místostarosta obce uvedl program dnešního jednání, které se týkalo: 

a) Organizační náležitosti schůze-schopnost usnášení 

b) Schválení smlouvy o zajištění Technického dozoru investora stavby „Splašková 

kanalizace Polerady“ 

c) Schválení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce „Polerady – 

splašková kanalizace“ 

d) Schválení hodnotící komise pro posouzení nabídek 

e) Schválení dodavatele nových webových stránek pro obec Polerady  

f) Schválení pořízení územního plánu Obce Polerady   
   

 

 

2. Usnesení:       Zastupitelstvo obce na svém zasedání: 

 

 a) Vzalo na vědomí zprávu předsedajícího, že přítomností 6 členů zastupitelstva 

  je usnášení schopné. 

 b)  Zastupitelstvo obce Polerady na svém zasedání jednomyslně schválilo a 

rozhodlo souhlasnými hlasy všech přítomných členů akceptování cenové 

nabídky Projektové a inženýrské kanceláře Ing. Josef Vítek – PIK, Mníšek pod 

Brdy na zajištění Technického dozoru investora stavby „Splašková kanalizace 

Polerady“ v celkové výši 96.000,- Kč bez DPH a zároveň pověřuje starostu k 

podpisu Smlouvy o dílo s touto firmou, která je nezbytnou součástí potřebných 

dokladů pro žádost o státní dotaci z MZe. 

 

c) Zastupitelstvo obce Polerady dále jednomyslně schválilo a rozhodlo 

souhlasnými hlasy všech přítomných členů znění a náplň Zadávací 

dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce „Polerady – splašková 

kanalizace“, vypracované JUDr. Marií Vítkovou, včetně Obchodních 

podmínek a Krycího listu nabídky, které budou v souladu se zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uveřejněny na portálu Věstník veřejných 

zakázek a na Profilu zadavatele pro veřejné zakázky, kam bude současně 

umístěna i digitální forma textové části Zadávací projektové dokumentace  



 

 

 

 

 

 

 

 

stavby. Výkresová část zadávací projektové dokumentace pak bude 

poskytována zájemcům o veřejnou zakázku v digitální formě na CD nosiči 

přímo v kanceláři JUDr. Vítkové. 

 

d) V dalším bodě jednání zastupitelstvo obce Polerady jednomyslně schválilo a 

rozhodlo souhlasnými hlasy všech přítomných členů složení hodnotící komise 

pro posouzení a hodnocení nabídek, podaných na veřejnou zakázku „Polerady 

– splašková kanalizace“ v počtu 5 členů a 5 náhradníků.  Jmenování hodnotící 

komise viz samostatný protokol, který je součástí tohoto zápisu.  

 

e) Zastupitelstvo obce Polerady dále jednomyslně schválilo a rozhodlo 

souhlasnými hlasy všech přítomných členů o zadání výroby webových stránek 

obce Polerady společností HIS WORK.  

 

f) Zastupitelstvo obce Polerady příslušné k pořízení  územně plánovací 

dokumentace v souladu § 6 odstavec 5a) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 

zákon) v platném znění 

I. schvaluje 

pořízení územního plánu obce Polerady 

II. ukládá 

zajistit zpracování návrhu zadání  územního plánu obce Polerady. Návrh  ÚP 

Polerady bude zpracován v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti. 

III. zmocňuje 

Marka Šplíchala IČO: 74207865,Na Vyhlídce 157,Tuklaty k procesnímu 

zajištění a projednání nového územního plánu obce Polerady. 

 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o inženýringové 

službě s M. Šplíchalem 

 

 

  

 

 
                       

 

 

    

                                                               

                  Zapsal: Jaroslav Chlumský         

                   Ověřil: Václav Záruba                                                                             Petr Löbl                

                                      starosta           

            



 

  

 

OBEC POLERADY 

Polerady 57, 250 63 Mratín 
 

 
 
 

JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE  

PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

 
1.1. Název veřejné zakázky  „Polerady – splašková kanalizace“ 

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 522598  
1.3. Identifikační údaje o zadavateli 

Název    Obec Polerady 

      Sídlo    Polerady 57, 250 63 Mratín 
 IČ     00240613 

1.4. Druh veřejné zakázky  Veřejná zakázka na stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení Otevřené řízení  
1.6. Limit veřejné zakázky  Podlimitní 

 
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky jmenuje v souladu s ustanovením § 74 

odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) pro posouzení a 

hodnocení nabídek podaných na výše uvedenou veřejnou zakázku hodnotící komisi ve 

složení: 

 

Člen hodnotící komise    Náhradník člena hodnotící komise 

1. Petr Löbl        Libor Šál 

2. Libor Pýcha      Jaroslav Jelínek  

3. Jaroslav Chlumský     Jiří Urban  

4. Martin Kotek      Miroslav Křížek 

5. Václav Záruba      Kristina Pýchová  

 

Jmenované komisi zadavatel ukládá provést posouzení nabídek podle § 76 zákona a následně 

hodnocení nabídek podle § 79 zákona. Z posouzení a hodnocení nabídek pořídí komise 

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 zákona, kterou včetně nabídek předá 

zadavateli. 



 

V zájmu objektivního a transparentního postupu musí být při 
jednání hodnotící komise přítomny nejméně 2/3 členů nebo jejich 
náhradníků. 

Termín prvního jednání hodnotící komise stanoví zadavatel a 
současně zadavatel každého člena komise včas písemně na jednání 
pozve. 

 

V Poleradech, dne 8. 10. 2015 

 
   _____________ 
        Petr Löbl 

  starosta obce  
 

 


