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Obec Vysokov
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV
Zápis č. 07/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov konané dne 16. listopadu
2020 v 17:00 hodin v komunitním centru Obecního úřadu obce Vysokov
Přítomni: Bc. R. Sychrovská Fiedlerová, Z. Hovorková, J. Kosinka st., D. Mádr, Mgr. P. Fettersová,
J. Kosinka ml., P. Čejchan, brig. gen. Mgr. M. Červíček, V. Chráska

Omluveni:
Ostatní dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu.
Usnášeníschopnost: ano
Ověřovatelé zápisu:
Návrhová komise:
Zapisovatel:

P. Čejchan, V. Chráska
P. Fettersová, J. Kosinka st.
Z. Hovorková

9 hlasů ano
9 hlasů ano

PROGRAM JEDNÁNÍ:
1)
2)
3)

Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu
Veřejná zakázka – Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Vysokov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.00
hodin starostkou obce paní Bc. Renátou Sychrovskou Fiedlerovou. Předsedající přivítala všechny
přítomné, členy zastupitelstva a všechny přítomné občany. Přítomní byli seznámeni s tím, že
zasedání zastupitelstva se koná v době trvání nouzového stavu. Všichni zúčastnění mají
povinnosti zajistit si ochranu úst a nosu rouškami či jinými opatřeními a dodržovat min. 2 m
odstupy.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vysokov zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 04. 11. 2020. do 16. 11. 2020. Zasedání Zastupitelstva obce
Vysokov se koná v době trvání nouzového stavu a dle usnesení vlády o přijetí krizového opatření
týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informovala o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Mgr. Petrou Fetterosovou a Davidem Mádrem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 2)
konstatovala, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele – předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana P.
Čejchana, V. Chrásku, návrhovou komisí J. Kosinku st., Mgr. P. Fettersovou, zapisovatelem Z.
Hovorková. K návrhu nebyly vzneseny žádní protinávrhy.
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Návrh usnesení č. 1 - Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje ověřovatele zápisu (P.
Čejchana, V. Chrásku), návrhovou komisi (J. Kosinku st., Mgr. P. Fettersovou) a
zapisovatele jednání zastupitelstva (Z. Hovorkovou).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu – předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s
pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3/ Veřejná zakázka – Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci
Vysokov

Zastupitelstvo obce Vysokov svým usnesením č. 11/05/2020 ze dne 27.08.2020 rozhodlo o
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce a odbahnění Nebeského rybníka v obci
Vysokov" a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení. Zadávací dokumentaci zpracovala
firma grantEX s.r.o., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1 a bude celý projekt administrovat. Předběžná
předpokládaná cena díla je 1.178.188,36 Kč bez DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce Vysokov č.
20/2020 pro zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III. kategorie.
Pro tuto kategorii musí být jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů
zastupitelstva obce či přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni i náhradníci.
Zastupitelstvu je tedy předkládán návrh na schválení realizace veřejné zakázky "Rekonstrukce a
odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov" a jmenování následujících členů hodnotící komise:
David Mádr (člen komise), Vlastimil Chráska (náhradník), Jiří Kosinka ml. (člen komise), Mgr. Petra
Fettersová (náhradník), Petr Čejchan (člen komise), Zdeňka Hovorková (náhradník). Veřejná
zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 22. 09. 2020. Otevírání obálek a hodnocení
nabídek proběhlo 21. 10. 2020. Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 4 nabídky.
Zastupitelstvu je předkládán "Protokol o posouzení a hodnocení nabídek" (příloha č. 3) a návrh
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky (příloha č. 4). Základním hodnotícím
kritériem veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky.
Nabídky byly seřazeny vzestupně podle nabídkové ceny:
Č.

1.
2.
3.
4.

OBCHODNÍ NÁZEV FIRMY NEBO
NÁZEV ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO
ŘÍZENÍ

Aqueko spol. s.r.o.
POPR spol. s r.o.,
Jostav spol. s.r.o.
Stav rybníků s.r.o.

IČO

VÝŠE NABÍDKOVÉ CENY V KČ BEZ DPH

45476691
46509283
47785233
02951746

1.126.760,64
1.378.000,-1.490.000,-1.563.880,01

Za nejvýhodnější se považuje nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotící komise posuzovala
všechny nabídky a na základě tohoto posouzení konstatuje, že všechny nabídky obsahují vyplněný
rozpočet a podepsaný návrh smlouvy. Na základě hodnotícího kritéria byla jako vítězná nabídka
vyhodnocena nabídka společnosti Aqueko spol. s.r.o., IČ: 45476691, která nabídla nejnižší
nabídkovou cenu, jako druhá v pořadí nabídka společnosti POPR spol. s r. o., IČ: 46509283. Na
základě výsledku posouzení nabídek vyzval zadavatel účastníka, společnosti Aqueko spol. s.r.o., IČ:
45476691 k doplnění nabídky – doplnění osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení
nejvýznamnějších z těchto prací a dále k doložení čestného prohlášení o splnění základní
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kvalifikace autorizovanou osobou. Zadavatel též vyzval účastníka druhého v pořadí, společnost
POPR spol. s r. o., IČ: 46509283, doložení čestného prohlášení o splnění základní kvalifikace
autorizovanou osobou. Tato výzva byla oběma účastníkům odeslána dne 29. 10. 2020 s termínem
doložení do 4. 11. 2020. Na základě žádosti společnosti Aqueko spol. s.r.o. byl tento termín
prodloužen do 9. 11. 2020.
Účastník Aqueko spol. s.r.o. doložil objasnění nabídky dne 4. 11. 2020, účastník POPR spol. s r. o.
dne 29. 10. 2020. Obě tyto nabídky jsou tímto doplněním doloženy plně v rozsahu a souladu
s požadavky zadávací dokumentace.
Na základě výše uvedených skutečností doporučuje hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu na
předmětnou zakázku se společností: Aqueko spol. s.r.o., IČ: 45476691.
Předsedající před hlasováním zahájila rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné
návrhy.

Návrh usnesení č. 4 - Zastupitelstvo obce Vysokov rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Rekonstrukce a odbahnění Nebeského
rybníka v obci Vysokov" vítěznému uchazeči Aqueko spol. s r.o., Lavičky 122, 594 01
Velké Meziříčí, IČ: 45476691.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Starostka předložila zastupitelům návrh Smlouvy o dílo č. 7/2020 na akci „Rekonstrukce a
odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov" vítěznému uchazeči Aqueko spol. s r.o., Lavičky
122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691. Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto
bodu. V rozpravě nebyly sděleny žádné návrhy.

Návrh usnesení č. 5 – Zastupitelstvo obce Vysokov schvaluje Smlouvu o dílo č. 7/2020
mezi Obcí Vysokov a vítězným uchazečem společností Aqueko spol. s r.o., Lavičky 122,
594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691. na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a odbahnění
Nebeského rybníka v obci Vysokov" za cenu 1.126.760,64 Kč bez DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 9 hlasů

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

P. Čejchan

………………………….

V. Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:

Zápis byl vyhotoven dne: 26. listopadu 2020
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina přítomných
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2) Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva
3) Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
4) Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele veřejné zakázky
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Vysokov č. 07/2020 ze dne 16. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Vysokov:
1) Schvaluje ověřovatele, návrhovou komisi, zapisovatele
2) Schvaluje program jednání zastupitelstva
3) Rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje přidělení veřejné zakázky "Rekonstrukce a
odbahnění Nebeského rybníka v obci Vysokov" vítěznému uchazeči Aqueko spol. s r.o., Lavičky 122, 594 01
Velké Meziříčí, IČ: 45476691.
4) Schvaluje Smlouvu o dílo č. 7/2020 mezi Obcí Vysokov a vítězným uchazečem společností Aqueko spol. s
r.o., Lavičky 122, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 45476691. na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a odbahnění
Nebeského rybníka v obci Vysokov" za cenu 1.126.760,64 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku
podpisem příslušné smlouvy.

Zapisovatel:

Zdeňka Hovorková

………………………….

Ověřovatelé:

Petr Čejchan

………………………….

Vlastimil Chráska

………………………….

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová

………………………….

Starostka:
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