
Obecní úřad Štíhlice

Zápis č. 5/2020

Ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 3. 2020

Přítomni: Kučák, Budská, Kašík, Strnad
Omluveni: Sikora, Lomosová, Rychta
Program: 

1. Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady
2. Dokoupení modulů ke KEO4  
3. Výběrové řízení dětské hřiště

Ad. 1: Návrh usnesení č. 12/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice projednalo a:

a)  schvaluje  znění  zadávacích  podmínek  -  konkrétně  Zadávací  dokumentace  a
závazného návrhu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti  nakládání s  odpady,  a  to
včetně všech jejich příloh, pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v
oblasti  nakládání s  odpady obce,  zadávané v otevřeném zadávacím řízení  dle § 56 a
následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
právních předpisů (dále jen „ZZVZ") s názvem „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu
- sdružení Ladův kraj", v předloženém znění, 

b) bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43
ZZVZ, zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod písm. a) tohoto usnesení (s
výjimkou  výběru  dodavatele,  vyloučení  účastníka  ze  zadávacího  řízení,  zrušení
zadávacího  řízení,  nebo  rozhodnutí  o  námitkách)  bude  provádět  společnost  Arch
consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6, Strašnice, PSČ 100 00 Praha
10 (jedná se o tzv. „administraci zadávacího řízení")

c)  rozhoduje o účasti  v  uvedeném zadávacím řízení  jako člen sdružení  zadavatelů a
pověřuje Obec Kamenici,  aby působila jako zástupce tohoto sdružení  zadavatelů dle
příslušných ustanovení ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení zadavatelů ji pověřuje
k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou pod písmenem a) tohoto
usnesení a v zahájeném řízení postupovala dle pravidel ZZVZ, a to ve spolupráci se
zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení.

Hlasování: 4 pro

Usnesení č. 12/2020 bylo přijato.

Ad. 2: Paní účetní oznámila, že je zapotřebí zakoupení dalších modulů k programu KEO4 
z důvodu, že se obec Štíhlice stala plátcem DPH. Zastupitelstvo pověřilo nákupem paní účetní
Strnadovou.  

Ad. 3: Zastupitelstvo obce Štíhlice provedlo výběrové řízení na zhotovitele nového dětského
hřiště u bytovek. Předloženy byly celkem 3 nabídky dětských hřišť.



1. Dětské hřiště firmy Multi Unit s. r. o. viz příloha č. 1. v celkové ceně vč. DPH
222 700,50 Kč.

2. Dětské hřiště Eva Veselá viz příloha č. 2 v celkové výši 216 469,00 Kč vč. DPH.
3. Bonita Group Service s. r. o. viz příloha č. 3 v celkové výši 209 945,89 Kč vč.

DPH.

Návrh usnesení č. 13/2020 Zastupitelstvo obce Štíhlice projednalo a jako vítěznou určilo 
nabídku č. 3 firmy Bonita Group Servise s. r. o. v celkové výši 209 945,89 Kč vč. DPH. 
Zastupitelstvo souhlasí se smlouvou o dílo č. NAB-2019-002699 s firmou Bonita Group 
Service s. r. o. zastoupenou Jaroslavem Lejskem která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: 4 pro

Usnesení č. 13/2020 bylo přijato.

Zapsala: Budská

Jozef Kučák
starosta

Ověřovatelé zápisu:

Jakub Sikora:……………………………………
Vladimír Strnad:………………………………….

Vyvěšeno: 17. 3. 2020

Sejmuto: 1. 4. 2020


