Zápis č.21
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 30.6.2017
v Kulturním domě ve Střílkách
Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné a
konstatoval, že veřejné zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Informace o konání veřejného
zasedání byla zveřejněna na úřední desce obce a desce umožňující dálkový přístup dne
20.6.2017. Dále uvedl, že hlasování o usneseních proběhnou po každém bodu zvlášť. Dle
prezenční listiny (příloha č.2) je přítomno 7 členů zastupitelstva, tzn. že veřejné zasedání je
usnášeníschopné.
V další části starosta navrhl zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu Bohdanu
Královou a Milana Krejčiříka. Další návrhy nebyly podány, proto starosta přečetl návrh
usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky určuje zapisovatele Milana Endlichera a ověřovatele zápisu
Bohdanu Královou a Milana Krejčiříka.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/202 bylo schváleno.
V dalším bodu starosta seznámil přítomné s návrhem programu ve znění uvedeném
v informaci zveřejněné na úřední desce. Připomínky ani doplnění ze strany členů zastupitelstva
nebyly podány, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky schvaluje níže uvedený program veřejného zasedání
1) Zahájení
- volba zapisovatele
- volba ověřovatelů zápisu
- schválení programu
2) Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání
3) Projednání výsledků výběrového řízení a podpisu smlouvy na dodavatele stavby „KD
Střílky – realizace úspor energie“
4) Projednání výsledku výběrového řízení a podpisu smlouvy na dodavatele stavby „KD
Střílky – výměna střechy přístavby“
5) Projednání návrhu Příkazní smlouvy a zajištění technického dozoru investora na stavbě
s názvem „KD Střílky – realizace úspor energie“
6) Projednání a vypracování nové žádosti k projektu „Pořízení kompostérů a štěpkovače
pro obec Střílky“
7) Projednání Smlouvy o dílo na akci „ZŠ Střílky – odvodnění stěny školy a oprava šaten
a sprch v tělocvičně
8) Projednání žádosti o prodej části pozemku z vlastnictví obce p.č. 1874/1
9) Rozpočtové opatření č.5
10) Diskuse a závěr
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/203 bylo schváleno.
V dalším jednání předal starosta slovo členovi kontrolního výboru Milanu Krejčiříkovi,
který přečetl kontrolu usnesení z veřejného zasedání konaného dne 2.6.2017, připomínky ze
strany členů zastupitelstva nebyly a toto vzali na vědomí.
V bodu 3 seznámil starosta přítomné s výsledky výběrového řízení na akci „KD Střílky –
realizace úspor energie. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, které
se zúčastnilo 5 firem, byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejvhodnější nabídku podala
firma BR stavby s.r.o., Určice za cenu 2.439.901,- Kč bez DPH a uvedenou firmu doporučuje

komise v zadávacím řízení zastupitelstvu ke schválení. Po ukončení výběrového řízení
navrhuje starosta uzavřít smlouvu o dílo s touto firmou. Poněvadž k tomuto bodu nebyly
připomínky, starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na zakázku malého rozsahu KD Střílky – realizace úspor energie“, které tvoří
nedílnou přílohu č.5 tohoto zápisu a současně pověřuje starostu obce uzavřít smlouvu o
dílo s vítězným uchazečem firmou BR stavby s.r.o., Určice 402, 798 04 Určice za cenu
2.439.901,- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/204 bylo schváleno.
V bodu 4 byl projednán výsledek dalšího výběrového řízení, a to „KD Střílky – výměna
střechy přístavby“. Tohoto výběrového řízení se zúčastnily 4 firmy, jediné hodnotící
kritérium byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejnižší cenu v hodnotě 621.594,- Kč bez
DPH předložila firma Radomír Ševčík, Lískovec 115. Všem zúčastněným uchazečům bude
zasláno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a po obdržení doručenek
starosta navrhuje uzavřít smlouvu s vítěznou firmou. Připomínky ze strany členů
zastupitelstva ani občanů nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru
nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „KD Střílky – výměna střechy přístavby,
které tvoří nedílnou přílohu č.6 tohoto zápisu a současně pověřuje starostu obce uzavřít
smlouvu o dílo s vítěznou firmou Radomír Ševčík, Lískovec 115, 768 05 Koryčany za cenu
621.594,- Kč bez DPH.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/205 bylo schváleno.
V dalším jednání starosta seznámil přítomné podrobně s Příkazní smlouvou ve věci
provádění technického dozoru investora na stavbě „KD Střílky – realizace úspor energie“.
Dle návrhu starosty by tento dozor dle výše uvedené smlouvy vykonávala firma Parea, s.r.o.,
Brněnská 35/445, Vyškov za cenu 40.000,- Kč bez DPH. Poté dal možnost přítomným
k vyjádření, ti svého práva nevyužili.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Příkazní smlouvu ve věci provádění
technického dozoru investora na stavbu pod názvem „KD Střílky – realizace úspor
energie“, která tvoří nedílnou přílohu č.7 a současně pověřuje starostu obce k uzavření této
smlouvy s firmou Parea, s.r.o., Brněnská 35/445, 682 01 Vyškov za cenu 40.000,- Kč bez
DPH.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/206 bylo schváleno.
V bodu 6 starosta uvedl, že 16.11. 2016 byla uzavřena Smlouva o dílo s firmou CTS Corp,
s.r.o., Praha 7 na zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné
žádosti k projektu Pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec Střílky za cenu 80.000,- Kč
bez DPH. Součástí smlouvy byla podmínka, že výše uvedená částka bude uhrazena po
ukončení veřejné zakázky a podepsání smlouvy s vítězným uchazečem. Vzhledem ke
skutečnosti, že uvedená žádost nebyla pro obec Střílky vyřízena kladně, nebylo uskutečněno
plnění. V současné době je vyhlášen stejný program pod výzvou 68. Starosta navrhuje do
tohoto programu podat žádost, kterou by zpracovala za stejných podmínek opět firma CTS
Corp. Poněvadž k tomuto bodu nebyly připomínky, starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení
dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování samotné žádosti v rámci OPŽP – 3.1
– Prevence vzniku odpadů (výzva 68), k projektu Pořízení kompostérů a štěpkovače obce
Střílky, která tvoří nedílnou přílohu č.8 a současně pověřuje starostu obce s firmou CTS
Corp, s.r.o., Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7 za cenu 80.000,- Kč bez DPH tuto smlouvu
uzavřít.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/207 bylo schváleno.
Bod 7 – v tomto bodu starosta uvedl, že je nezbytně nutné provést sanaci suterénního zdiva
školy z důvodu zvětrání původní izolace a opravu šaten a sprch v tělocvičně,
které současným požadavkům již nevyhovují. Uvedené práce by provedla firma ZESS
Boršice, a to sanaci za cenu 287.638,- vč. DPH a opravu šaten a sprch za cenu 261.053,- Kč
vč. DPH. Dále starosta seznámil přítomné s podstatnými body smlouvy. Připomínky ani
dotazy k přednesenému nebyly , proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání pověřuje starostu obce uzavřít Smlouvu o dílo na
akci „ZŠ Střílky – sanace suterénního zdiva školy a oprava šaten a sprch v tělocvičně“,
která tvoří nedílnou přílohu č.9 tohoto zápisu, s firmou ZESS, a.s., Boršice č. ev. 89, 687
09 Boršice za cenu 548.691,- Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/208 bylo schváleno.
V bodu 8 přečetl starosta žádost manželů Klimešových o odprodej části pozemku p.č. 1874/1
v k.ú. Střílky z vlastnictví obce. Jedná se o část pozemku v ulici Koryčanská v blízkosti domu
č.316 sousedící s parcelou p.č. st.54/1 ve vlastnictví firmy Natures Care s.r.o.. Jako důvod
uvádí, že pozemek by byl využit za účelem parkování vozidel zákazníků provozovny
kadeřnictví, které je provozováno v rodinném domě č.316. Po osobní prohlídce starostou a
místostarostou na místě samém bylo zjištěno, že tento pozemek slouží jako přístupová cesta
k vedlejšímu pozemku p.č.54/1 a oba shodně doporučují žádosti nevyhovět. Dále byla
projednána nabídka paní Marie Bujarové ve věci darování pozemku p.č. 2215 v k.ú. Střílky
do vlastnictví obce, který je součástí školní zahrady. Ze strany členů zastupitelstva ani občanů
připomínky nebyly, proto starosta přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo obce Střílky po projednání
a) neschvaluje prodej části pozemku p.č.1874/1 v k.ú. Střílky z vlastnictví obce a současně
zavazuje starostu obce k vydání záporného stanoviska k žádosti manželů Klimešových,
b) schvaluje převod pozemku p.č. 2215 v k.ú. Střílky do vlastnictví obce formou daru a
současně pověřuje starostu obce k realizaci převodu.
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/209 bylo schváleno.
V posledním projednávaném bodě starosta seznámil přítomné podrobně s položkami
Rozpočtového opatření č.5/20174. Zvláště se zastavil u položky 10, která obsahuje opravu
kotlů v plynové kotelně ZŠ firmou Kosemo Moravia s.r.o. v ceně 69.919,85 Kč a vyhotovení
projektové žádosti a zpracování energetického posudku na akci ZŠ Střílky – snížení
energetické náročnosti budovy firmou INp servis, s.r.o., Kroměříž. Ze strany členů
zastupitelstva obce ani občanů připomínky nezazněly, proto starosta přečetl návrh usnesení.

Zastupitelstvo obce Střílky po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2017, které
tvoří nedílnou přílohu č.10 a současně pověřuje starostu obce k uzavření
a) Smlouvu o dílo na opravu kotlů v plynové kotelně ZŠ s firmou KOSEMO Moravia
s.r.o., Brněnská 554/63, 664 51 Šlapanice za cenu 69.919,85 Kč, která tvoří nedílnou
přílohu č.11 tohoto zápisu a

b) Příkazní smlouvu č. 2017-02-13 na vypracování žádosti včetně nezbytně nutných příloh
na akci „ZŠ Střílky – snížení energetické náročnosti budovy“ s firmou INp servis s.r.o.,
Riegrovo náměstí 138, 767 01 Kroměříž za cenu 84.700,- Kč vč. DP, která tvoří nedílnou
přílohu č.12 tohoto zápisu..
Hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.21/210 bylo schváleno.
Do diskuse se nepřihlásil nikdo z přítomných, proto starosta poděkoval všem za účast a
v 19,05 veřejné zasedání ukončil.
Zapisovatel (místostarosta)……………………………………...dne…………………………
Starosta:………………………………………………………….dne………………………...
Ověřovatel:………………………………………………………dne………………………...
Ověřovatel:………………………………………………………dne………………………..

Přílohy zápisu:
1) Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
2) Prezenční listina členů zastupitelstva
3) Prezenční listina občanů
4) Kontrola usnesení z veřejného zasedání konaného dne 2.6.2017
5) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zakázky malého rozsahu „KD Střílky –
realizace úspor energie“
6) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu „KD
Střílky – výměna střechy přístavby“
7) Příkazní smlouva ve věci provádění TDI na stavbu pod názvem „KD Střílky – realizace
úspor energie“
8) Smlouva o dílo na vypracování žádosti k projektu Pořízení kompostérů a štěpkovače
obec Střílky
9) Smlouva o dílo na akci „ZŠ Střílky – sanace suterénního zdiva školy a oprava šaten a
sprch v tělocvičně“
10) Rozpočtové opatření č.5/2017
11) Smlouva o dílo na opravu kotlů v plynové kotelně ZŠ
12) Příkazní smlouva č. 2017-02-13 na vypracování žádosti na akci „ZŠ Střílky – snížení
energetické náročnosti budovy“

