Zápis z jednání Komise pro veřejné zakázky ze dne 23.2.2015
Místo jednání: OÚ Strašice, zasedací místnost
Datum jednání: 23.2.2015, 15,30 hodin
Přítomni: Josef Štych, Antonín Horáček, Josef Kotnauer, Jana Švandrlíková, Mgr. Tomáš
Svoboda
Omluveni:
Hosté: Jiří Hahner (starosta)

Projednáno:
1) Provozovatel Restaurace Společenský dům
V termínu pro podání nabídek (20.2.2015) byla doručena pouze jedna nabídka. Dne 23.2.2015
volal Mgr. Svobodovi pan Běhal, že by se chtěl seznámit s provozem tohoto zařízení. Bylo
mu sděleno, že termín pro podání nabídek již uplynul, ale že na jednání Komise navrhne
prodloužit termín. Komise s tímto souhlasila, případná nabídka bude hodnocena 3.3.2015
v 15 hodin společně s řádně zaslanou nabídkou pana Kolmačky z Dobříva.
2) Zadání zpracování projektové dokumentace na zateplení domu č.p. 525
Komise projednala návrh správce BF na zadání zpracování projektové dokumentace na
zateplení domu č.p. 525. Komise návrh správce BF upravila. Nabídky na zpracování PD musí
být předloženy do 31.3.2015. Vítězný uchazeč předloží zpracovanou PD do 31.8.2015.
V domě č.p. 525 jsou již vyměněna okna a střešní krytina. PD bude řešit zateplení
obvodového pláště včetně soklu, půdy, osazení světla u vchodu na čidlo a okapový chodníček
okolo domu.
3) Zpracování zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Rekonstrukci komunikací
v Koutě po povodních v roce 2013
Obec Strašice by měla v roce 2015 obdržet dotaci ve výši 6,5 mil. Kč z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj na opravu komunikací v Koutě po povodních v roce 2013.
Rozhodnutí o dotaci zatím obec neobdržela (zatím pouze na webu MMR), ovšem s přípravou
VŘ je potřeba začít, aby mohla být dotace čerpána do konce roku 2015. Mgr. Svoboda
společně s J. Švandrlíkovou zpracují text zadávací dokumentace pro vypsání výběrového
řízení (zjednodušené podlimitní řízení), která bude následně předložena k projednání Komisi.
Prováděcí projekt zpracuje Ing. Pangrác, jelikož již zpracovával PD k žádosti o dotaci. Jedná
se o rekonstrukci komunikací kolem pana Hrušky, kolem pana Fettera a kolem pana Hrádka.
4) Oprava gabionové zdi v korytu řeky Klabavy
Na základě rozhodnutí MěÚ Rokycany je třeba odstranit zborcenou gabionovou zeď v korytu
řeky Klabavy před mostem u paní Kleinhamplové. Obec Strašice nechala zpracovat dvě
cenové nabídky na opravu této stavby. Povodím Vltavy s.p. bylo doporučeno nahradit
gabionovou zeď kamennou rovnaninou. Nabídku zpracovali firmy Bagger k.s. a Hrabačka
Miloslav, Trokavec. Komise vybrala nabídku s nižší cenou 189 tis. Kč bez DPH od firmy
Bagger k.s. Starosta obce zaslal žádost hejtmanovi Plzeňského kraje o poskytnutí finančního

příspěvku na tuto opravu, odpověď zatím neobdržel. Oprava musí být provedena dle
rozhodnutí MěÚ Rokycany do 31.3.2015. V případě, že nebude poskytnut příspěvek
z rozpočtu Plzeňského kraje, bude oprava hrazena z rozpočtu obce.

Zapsal: Mgr. Svoboda

Josef Štych
předseda komise

