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Zápis 

ze zasedání Zastupitelstva obce v Poleradech č. 1  2016 

 

 

 

Datum konání:  14. 1. 2016 

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 

    

 

Zahájení: Starosta obce uvedl program dnešního jednání, které se týkalo: 

a. Organizační náležitosti schůze-schopnost usnášení 
b.  Rozhodnutí o vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení 

c.  Žádost o dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu Životního 

prostředí a zemědělství 

d. Vypracování žádosti o dotaci  
 

       

 

 

 Usnesení:       Zastupitelstvo obce na svém zasedání 

 

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

 je usnášení schopné. 
 

b) Na základě průběhu zadávacího řízení a zjištění hodnotící komise 

 zastupitelstvo obce rozhodlo o: 

 

1. Vyloučení uchazeče Stavoka Kosice,a.s., IČ : 25275119  ze zadávacího 

řízení  podle ust. § 76 odst. 6 z.č. 137/2006 Sb. z důvodu vyřazení nabídky  

pro nesplnění požadavků zadavatele a neocenění celého výkazu výměr ,resp. 

ocenění neplatného výkazu výměr  

2. Vyloučení  uchazeče ZVÁNOVEC a.s., IČ: 26026279  ze zadávacího řízení 

podle ust. § 76 odst. 6 z.č. 137/2006 Sb. z důvodu vyřazení nabídky  pro 

nesplnění požadavků zadavatele 

3. Vyloučení uchazeče Vodohospodářské stavby Javorník –CZ s.r.o., IČ: 

26229455 ze zadávacího řízení podle ust. § 76 odst. 6 z.č. 137/2006 Sb. 

z důvodu vyřazení nabídky  pro nesplnění požadavků zadavatele-

nezapočtení položky do celkové rekapitulace ceny  

4. Vyloučení uchazeče FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,IČ:25317628 

řízení podle ust. § 76 odst. 6 z.č. 137/2006 Sb. z důvodu vyřazení nabídky  

pro nesplnění požadavků zadavatele 
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5. Vyloučení uchazeče Společnost Polerady (Porr a.s., IČ: 43005560 a REVIS 

Praha,spol.s r.o.,IČ:41190114) ze zadávacího řízení podle ust. § 76 odst. 6 

z.č. 137/2006 Sb. z důvodu vyřazení nabídky  pro nesplnění požadavků 

zadavatele-nezapočtení položky do celkové rekapitulace ceny  

6. Vyloučení uchazeče STRABAG a.s., IČ: 60838744 ze zadávacího řízení 

podle ust. § 76 odst. 6 z.č. 137/2006 Sb. z důvodu vyřazení nabídky  pro 

nesplnění požadavků zadavatele 

7. Vyloučení uchazeče SLOV MAL STAV s.r.o.,IČ: 29395283 ze zadávacího 

řízení podle ust. § 76 odst. 6 z.č. 137/2006 Sb. z důvodu vyřazení nabídky  

pro nesplnění požadavků zadavatele-nezapočtení položky do celkové 

rekapitulace ceny  

 

 

Dále zastupitelstvo pověřuje starostu obce pana Petra Löbla,  odesláním písemného 

rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení shora uvedeným uchazečům o VZ.  

 

 

c) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Polerady –

Splašková kanalizace“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství 

a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných 

nákladů akce. 

     

 

d) Zastupitelstvo obce Polerady na svém zasedání jednomyslně schválilo a 

rozhodlo souhlasnými hlasy všech přítomných členů pověření inženýrské 

a projekční kanceláře Ing. Josef Vítek – PIK, Mníšek pod Brdy, ke zpracování 

žádosti o státní dotaci na akci „Polerady –Splašková kanalizace“ z Programu 

2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

Fondu životního prostředí a zemědělství.  

 

 

 

 

   

 

 

 
                       

 

 

    

                                                               

                  Zapsal: Jaroslav Chlumský             Petr Löbl 

                   Ověřil: Martin Kotek                                                                           starosta  

                                                           

          


