Zápis z mimořádného zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 03.06.2019
Přítomni :

Petro R., Schildbach M., Vopalecký M., Kubeš J., Wöllnerová Z.

Hosté :
Omluveni :

Macháčková R.

Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Schildbach Manfréd a Vopalecký Miroslav

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

16.20 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů č.1 až 1 od 27.05.2019
1) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje
na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací – výběr zhotovitele
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava :

- návrh -

Schildbach M., Vopalecký M.

Ověřovateli zápisu jsou určeni : Schildbach M., Vopalecký M.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

1) Karlovarský kraj – program pro poskytování dotací z rozpočtu
Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních
komunikací – výběr zhotovitele
Rozprava ze 07.01.2019 :
Termín pro podávání žádostí je od 01.02.2019 do 08.02.2019.
Spoluúčast je minimálně 50 %, maximální výše dotace je 250.000,- Kč
Usnesení ze 07.01.2019 :
ZM souhlasí s podáním žádosti v DT na podporu oprav a stavebních úprav místních
komunikací na ulici Úzká
Rozprava z 27.05.2019 :
Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dotaci ve výši 228.744,- Kč na opravu místní
komunikace Úzká. Celkové náklady, dle rozpočtu jsou ve výši 746.519,- Kč
Termín plnění je od 06/2019 do 30.09.2019.
Dne 13.05.2019 odeslána výzva k podání nabídky :
- KV Realinvest s.r.o. (v Horní Blatné realizoval v roce 2015 – ul. Havířskou a část
Bezručova)

- Videst s.r.o.( v Horní Blatná realizoval cyklostezku v roce 2018 a zasíťování p.p.č.
821/2 v roce 2016)
- Colas CZ a.s. (v Horní Blatné v roce 2016 realizoval opravu ul. Bezručova)
- Eurovia CS a.s. (v H.Blatné v roce 2014 realizovala opravu náměstí Sv. Vavřince)
Výběr dodavatele je určen na středu 29.05.2019 ve 13.30 v kanceláři starosty.
Dne 16.05.2019, na základě oznámení o našem záměru, reagoval VaK, který má záměr
vyměnit některé přípojky vody v ulici Úzká. K výměně dojde cca v červnu 2019.
O realizaci již projevil zájem Videst s.r.o. – nabídka dodána dne 21.05.2019, dále obhlídkou
Colas CZ a.s. a KV Realinvest s.r.o.
Usnesení č.1 z 27.05.2019 :
ZM schvaluje komisy pro otevírání obálek ve složení :
1. Schildbach Manfred
2. Kubeš Jan
3. ………………
Usnesení č.2 z 27.05.2019 :
ZM schvaluje hodnotící komisi ve složení :
1. Schildbach Manfred
2. Kubeš Jan
3. ……………..
Usnesení č.3 z 27.05.2019 :
ZM se sejde na mimořádném jednání v pondělí dne 03.06.2019 k odsouhlasení dodavatele na
opravu komunikace Úzká
Rozprava z 03.06.2019 :

Výběrové řízení na opravu komunikace Úzká se konalo dne 29.05.2019 :
1. Schildbach Manfred
2. Kubeš Jan
3. …………………
Do VŘ zapojeny 4 společnosti :
KV Realinvest s.r.o.
Videst s.r.o.
Colas CZ
Leader a Falge s.r.o.

1,104.356,- Kč
875.736,- Kč
1,044.851,- Kč
991.825,- Kč

Majitelé inženýrských sítí (VaK, ČEZ a O2) vyrozuměni o plánované akci.
V červnu 2019 dojde k výměně vodovodních přípojek k nemovitostem v ulici
Úzká, v červenci pak budou zahájeny práce s rekonstrukcí komunikace.
Všichni majitelé nemovitostí v ul. Úzká rovněž vyrozuměni s plánovanými

akcemi. Při realizaci budou ke všem nemovitostem pokládány pod povrchem
silnice průchodky pro případ zavedení vedení NN do země.
Usnesení č.1 z 03.06.2019 :

ZM schvaluje jako dodavatele opravy komunikace Úzká firmu Videst s.r.o.
v celkové ceně 875.736,- Kč. ZM ukládá SOD s firmou Videst s.r.o. vyhodnotit
s místostarostou města.
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 z 03.06.2019 :

ZM schvaluje „Příkazní smlouvu“ na zajištění výběru zhotovitele a
technického dozoru stavby se Staving – Invest s.r.o. v celkové částce
29.040,- Kč (s DPH) na technický dozor stavby, ukládá podepsat příkazní
smlouvu
Hlasování:

Pro : 5

Proti :

0

Ověřovatelé zápisu dne : 03.06.2019
Starosta dne :

03.06.2019

Zdržel se : 0

