
Materiál k bodu č. 6a navňeného Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 26,5.2020

Revokace usnesení č. ó-3l2019/ZO ze dne 27.5.2019 * Schválení obsahu proiektu regenerace
území browníieldu a podání žádosti o dotaci na ieho regeneraci (revitalizaci) obiektu ..u
Růžového stromu'j

Předkladatel: l
Pavel Hubený i
starosta obce

V Hudlicích, dne 26,5.2020

Důvodová zprávt

Usnesením č.6-312019lZ0 ze dne 27.5.2019 bylo schváleno podání žádosti o dotace na akci
,,Revitalizace a rekonstrukce browníieldu - ,,U Růžového stromť' z programu Ministerstva pro
místrrí rozvoj ČR z programu ,,Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské vylňítí"
z dotaěního tifulu DT2 - Revitalizace a rekonstrukce s termínem uzavření smlouvy do 31.5.2019.
V uvedeném termínu se nepodařilo všechny potřebné úkony rcalizoyat a smlouw uzavřít. Na
zžůďadré požadavku poskytovatele dotace je nutné revokovat uvedené usnesení Zastupitelstva obce
Hudlice a schválit jej v následujícím znění bezudání konkrétního termínu uzavíení smlouvy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. schvaluje

Obsah projektu regenerace izemibrownfieldu,,U Růžovéhó stromu" a podání žádosti o dotaci na
jeho regeneraci (revitalizae1).

il. schvaluje

dofinancování uvedené akce z rozpočtu obce Hudlice

III. ukládá

Starostovi obce Hudlice Pavlu Hubenému zabezpečít realizaci usnesení Zastupitelstva obce
Hudlice a činit neprodleně další úkony pro podání žádosti



Materiál k bodu č. 6b navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 26.5.2O20

souhlas k whodnocení veřeiné zakázkv malého rozsahu zadané v souladu s ustanovením §
6 a § 31 zák. ě. 134/2016 Sb. zadané v otevřeném režimu na akci..Oprava místní
komunikace V Rokli"

předkladatel:
Pavel Hubený.
starosta obce

V Hudlicích, dne 26.5,2020

Důvodová zpráva:

Materiál je předkládán v souladu se zákonemě.13412016 Sb. o zadávání veřejných zakázekad|e
,oSměmiceoo obce Hudlice o zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu. Předpokládaná hodnota
veřejné zakiaky činila 2.198.505,- Kč bez DPH a byla stanovena jako nepřekročitelná. Veřejná
zakázka je součástí programu lI782 - Podpora rozvoje regionů 2019+ a je na ní schválena dotace
ve výši 1.816.955,- Kč. Předmětem veřejné zakánky je oprava místní komunikace V Rokli.
Veřejná zakázka byla vyhlášena jako zakázka malého rozsahu v souladu §e u§tanovením § 6 a §

3tzákona č. |34l20t6 Sb. a ,,Směrnicí'o obce Hudlice. Přímo bylo osloveno pět dodavatelů a
zároveňbyla výzva zveřejněna na proíilu zadavatele, Ve stanoveném termínu do 20,4.2020 bylo
doručeno 6 obálek - viz. Protokol o otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek. Komise pro
otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek zasedala dne 20.4.2020 od 11.05 hodin a
doporučila zadavateli vylouěit ři účastníky z důvodu překročení předpokládané hodnoty. Komise
následně přistoupila k posouzení obdržených nabídek a konstatovala, že tři účastníci splnili
podmínky účasti v zadávacím Ťizení a stanovila pořadí nabídek dle nejnižší nabídkové ceny. Po
dalším posouzení zhlediska splnění všech požadavků zadavate|e uvedených vzadávací
dokumentaci doporučuje komise zadavateli uzavíít smlouvu s dodavatele Silnice Chmelíř s.r.o,,
Rubešova 565/25, 326 00 Plzeň, IČ 27977951, ktery předložil nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou azároveí splnil všechny zadavatelem požadované podmínky.

Návrh usnesení:
Zasfupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. bere na vědomí a §chvaluje

a) zněrn textu důvodové zprávy
b) znění Protokolu o otvíraní obálek, posouzení a hodnocení nabídek



n. rozhodlo

a) v souladu s člankem V. odst. ,,hodnocení nabídek" bod 3 o výběru dodavatele, jehož nabídka
byla na zžl<ladě doporučení komise nejvhodnější:
Silnice Chmelíř s.r.o., Rubešova 565125, 326 00 Plzeň, IČ 2797795l, nabídková cena:
2.154.136,7ó Kč s PPH.

b) v souladu se ,,Směrnicí" článek V, odst. ,;lzavieni smlouvy na veřejnou zakž.r,ku,,Oprava
místní komunikace V Rokli" s vybraným dodavatelem:
Silnice Chmelíř s.r.o., Rubešova 565125, 326 00 Plzeň, IČ 27977951, nabídková cena:
2.154.136,76 Kč včetně DPH.

ilI. ukládá
starostovi obce Hudlice panu Pavlu Hubenému zajistit průběh rcalizace předmětu veřejné
zakazky a podepsat SOD s vitěznýmuchazeěem.

Přílohy: Protokol o otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek



pRoToKoL o oTEvíRÁNí onÁlnK, posouznNí A HoDNocnní
Nagíopx

x vnŘp.ltvÉ zexÁncn nnar,prro RoZsAHU s NÁzrrnm

,rOprava místní komunikace V Rokli"
ZADAVATEL

Název: obec Hudlice

§ídlo: Jungrnannova 3561 267 03 Huďlice

Ič: 00233285

DIC: Czooa}3286

Zastoupená: Pavlern Hubenýrn, starostou

Kontaktní osoba pro veřejnou
zakázku:

Pavel Hubený

Telefon: 608 585 484

E-mail: starosta@obe c-hudlice.cz

Dne 20.4 .2020 ," ,.t!!'Í,!,.Í...... hod. bylo ustanovenou komisí na adrese zad,avatele
proveďeno otevírání obálek, hodnocení a po§ouzení nabídek k veřejné zakázce s názvem
,,Oprava místní komunikace V Rokli", zaďávané jako veřejnou zakázka malého rozsahu,
zaďávanou v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 13412016 Sb., o zaďávání
veřejných zakázek.

Komise se sešIa ve složení,:

' Předsed,a komise*: Ya,u( 1-1,i".-rl
. Čten komise: W*UQ Ol;e'*
. čl"n komise: V'aÁ r WU*\

. čl.n komise: z }€.6.ť,. Š(,l- ,,},r-
l

' Čl'n komise: t)*^-^ Z, ilio"*J
, Čl"n komise:

* předseda komise byl zvolen pŮeď zahájením činnosti komise

prohlášení čIenů komise

Níže uvedené osoby čestně prohlašují, že nejsou ve vztahu k zakázce a uchazečům
podjaté, nemají osobní zájem na zaďání zakázky konkrétnímu uchazeči a budou



zac]nov áv at mlčenlivost
hodnocení nabídek.

o skutečnostech, které se dozvěďí v průběhu posouzení
,l --l -:l----* -'-4rtTl lL LLL/

/#ť-.'-.,......a

{

Do konce lhůty pro podání nabídek bylo přijato I__J (slovy t ]) nabídek, které
jsou zapsány do §eznamu doručených nabídek, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto protokolu.
*Po skončení lhůty pro podání nabídek nebyly doručeny žÁďné nabídky.

*Po skončení lhůty pro podání nabídek byly doručeny nabíd,ky uchazečů:

1. oTEvÍRÁNÍ oBÁr-,nr
K otevírání obálek s nabídkami bylo přistoupeno v pořadí, v jakém byly doručeny a
zapsány do seznamu doručených nabídek.

Nabídka byla nawžena zadavateli na vyřazení:

Oď,ůuod,nění,:

Obchodní firma nebo ttázev, resp. jméno a příjmení:
3;("; .. at**{,'ů 3, r. o "

Sídlo, místo podnikání:

§- , J?€, e|::lo, §ťr,.,7V*kř,w". šžl1
nebo datum narození:

ď"ý- ů

z? q? Ť5 §4
Nabídka doručena v řádně uzavřené a zapeéeténé
obálce označené identifi kačními údaji dodavatele :

Nabídka je pevně svázána a zabezpeěena proti
manipulaci:

Nabídka zptacována v požadovaném jazyce:

Nabídková cena uchazeče bez DPH: i VW*n 'ť? 6,S4

""o(ý

2

Právní forma, resp.



t__JA{abídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabídka č. 2,
Obchodní firma nebo názey, resp. jméno a příjmení:

F,or"ůL 3la,,sl. Á", *,, :2 .

Sídlo, místo poďnikání:

Z",-}.l-r,z'J 9 F§ 2e:Er,.4 &*ť-or- o'{
Právní forma, resp. RC irebo datum narození:

ó '|" C}

ICO:
{7S-l |(3u

Nabídka doručena v řádně uzavřené a zapečetěné
obálce označené identifikačními údaji dodavatele :

(y ne

Nabídka je pevně svázána a zabezpeěena proti
manipulaci: w ne

Nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy
osobou oprávněnu jednat za dodavatele: w ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH:
3-3:,\ o\s,,ť\ léL

Nabídka byla navržena zad,avateli na vyřazení: W
Od,ůuod,nění: Í,r,o}ttku.J Ce.n.^. {P $§'o' ,,e;|;*r,tp"Lt,!alnrr|,L,a;-",l*: vve6lq,r} v?\).
[_] /I.Iabídka vyhověla p ožadavkům zaďavatele

Obchodní firma nebo t:Lázev, resp. jméno a příjmení:
zrjeb9,t}-li ót ,š .

§ídlo, místo podnikání:

šďrur_rrrlo"?ee_ ď,n . 38a cr(
Právní forma, resp. hC nebo datum narození:

2u a.4 @..l§í-
Nabídka ďoručena v řádně uzavřené a zapečetěné
obáIce označené identifikačními údaji dodavatele :

Nabídka je pevně svázána a zabezpeěena proti
manipulaci:

Nabídka zptacována v požadovaném jazyce;

Nabídková cena uchazeče bez DPH:
§ff{úe;l,Z7

3



Nabídka byla navržena zadavateli na vyíazení:.rroÁi)
\-/

Odůuod,nění:

t__JA{abídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabídka č. 4."
Obchodní firpa nebo název, resp. jméno a příjmení:
(i:r;u*r! lq,g*at t,tLq- í)ro(r.*,i^ cr....
Sídlo, místo podnikání:

íilrďu i,ť"r;I*r,-:" Z?61 , ť,?z,p,t i*tr"*Áqru
Právní ťoima, resp. RC nebo datub narození:

6\. É_- ,

ICO:
?7 9t: eé.}b€

Nabídka doručena v řádně uzavřené a zapečetěné
obálce označenó identifikačními údaji dodavatele :

@ď ne

Nabíclka je pevně svázána a zabezpečena proti
manipulaci: €:)

ne

Nabídka zpracována v požadovaném jazyce: e:/ ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH: ?_3cPWt,ar k

Nabídka byla nawžena zadavateli na vyřazení: W
od,ůuod,nění: h&ii#l-*}, a,re. )e l7ťrt' *r'p,re/va^u)ri,) lr,(*.,-k
I_]A{abídka vyhověla požad avkům zadavatele

,*",L-r| u 7D

Nabídka č. o.
Obchodní firma nebo t;.ázev, resp. jméno a příjmení:

§"rp nrlAar 6{. É

Sídlo, místo podnikání:
y4*xtvi*,l". 'Jff ( 

q
l ffť r;'-' (i^Lu, f

Právní forma, resp. RC nebo datum narození:
d{.s

ICO:
(roF3 8? q V

Nabíclka doručena v řádně uzavřené a zapečetěné
obálce označené identifikačními údaji dodavatele: e ne

Nabídka obsahuje podepsaný návrh smlouvy
osobou oprávněnu jednat za dodavatele:

(alo) ne

Nabíclka zptacována v požadovaném jazyce : v ne

4



Nabídková cena uchazeče bez DPH:
?_Á,?,?- a?3túE

Nabídka byla nawžena zadavateli na vyřazeni: 
^no@

Od,ůuod,něltí:

I_]A{abídka vyhověla požadavkům zadavatele

Nabídka č. 6.
Obchodní firma nebo název, resp. jméno a příjmení:

V,Eí"lsrau h s
Sídlo, místo podnikání:
i4ezi ťtx&,y^,' Za.s{3§ lb3ee iL^L^ ť,t

Právní forma, resp. RC nebo dátum narození:
k,s

ICO:
Z7ů,: ů} 7 }q

Nabídka doručena v řádně uzavřené a zapečetěné
obálce označené identiíikačními údaji dodavatele:

@ ne

Nabídka je pevně svázána a zabezpeěena proti
manipulaci: e, ne

Nabídka zptacována v požadovaném jazyce: w ne

Nabídková cena uchazeče bez DPH:
L§i§q\_,z\ W

Nabíd"ka byla navržena zadavateli na ,ri^r"ni &
Od,ůuoď,nění:[,'^t,-lL,rn{L,L.,r,^j* 1ši',' ,n"i í,á,Yr^o,ťr*j l.r,:rr1*,r1,o qr*r&_o,o"o v?{\
t_l/Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele

SEZNAM NABÍDEK, KTERE BUDOU DÁLE HODNOCENY

Nabídka
c.

Název dodavateter IČ

L 9;lr;,- (\**i!r- §-v y 3.? 3-? ?3 S 4
q r-
3 fYul,tc§v ra,"t 26o4 @tlS*ť
4

5 3;-a*,1A&, cr. .& &cPr-Sť4 tL?

6

,

5



2. HoDNocENí NABínpr

Zadavatel stanovil v zadávaci dokumentaci způsob hodnocení nabídek následovně:

Zaďavatel stanovil pro tuto veřejnou zakázku jediné hodnotící kritérium, kterým je nejnižší
nabídková cena bez DPH za celý předmět plnění.

zaďarlatel při hoďnocení a posouzení nabídek stanoví pořadí nabídek podle r4ýše nabídkové ceny,
přičemž jako první bude hodnoeena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě, že nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou splní požadavky zadavatele v této zaďávací dokumentaci, nebudou
ostatní nabídky dále posouzeny.

poŘepí NABíDEK DlE NEJNIžší NaBíDKov]í cENy

Komise dále posoudila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou, tj. nabídka dodavatele

Š.i.|*i*..[.q, W.e(.Et."l::..{......,., Ič, {ř.?..i?.":i[Í. .....| zhlediska splnění všech požaďavků

zadavatele uvedených v zaďávací dokumentaci následovně:

Nabídka
č.

Názov dodavatele Nabídkovábez
DPH

Pořadí nabídky dle výše
nabídkové ceny

4 ŠL;ruťInro,*ú|ř §-* , .tÍ'7E,3VY;U14" ,4
,?
J LŮ.,aís4pt;"l ůrr. § 4 í.trťí g,;u 

1 ,,?3lí*
n

§ j("raa34 G" cu "-l 7 4zz ů7J , c"8 t!-
,S

Splněn (ANO / NE + odůvo.dnění)
Krycí list vyplněn a podepsán osobou
oprávněnou iednat za dodavatele l.u*
Uchazeč splnil požadavky na prokázání
kvalifikace

4 tv.)

Nabídková cena je zpracována v požadované
formě ArJ
Návrh smlouvy respektuie požaďavky zD .{v,3
Doložen položkový rozpočet v souladu se ZD
Nabídka obsahuje všechny povinnó
dokumenty hu

6



Nabídka splnila všechny požadavky
zadavatele uvedené v zD i\.ú

Dodavatel s nejnižší nabídkou cenou ptokázal ve své nabídce splnění kvalifikace a ostatních
požadavků dle zadávací dokumentace.

B. SEZNAM wŘaznmfcH NABÍDEK

Nabídka
č.

Název dodavatele,IČ
Důvod vyřazení

4. SEZNAM UCHAZEČŮ wzvexÝCH K DOPLNĚNÍ
Nabídka

c.
Název dodavatele,IČ

Důvod výzvy k doplnění

5. ROZHODNUTÍ Nonnsn o \.ÍgĚnu NABÍDI§

Po provedení hodnocení a posouzení nabídek doporučuje komise zadavateli uzavítt smlouvu
s dodavatelem

8il:i:.!.?.YS.ťť..']..qr.*........, který předložil nabídku s nejnižší nabíd,kovou cenou a zátoveřt
splnil všechny zaďav atelem požadované podmínky.

Identifikační úďaje vítěznóho dodavatele:

7



Dodavatel: Š (,";u (h*.ri; ť .r, .l

Adresa / sídlo: Puíníu*n.-.. §er/zr 3?a op ťí*",-
Ič: ť.?g'77g s4
Nabídková cena v kč
ftez DPH): / 78eť?8 ,}1 br

Jméno a příjmení člena komise pro otevírání, hodnocení a
posouzení nabídek -,,W*-_---)

Pu,t |lÁe"| ",ffi-- l/
V,rá,k ť}l;; ,/ ' (-;4-,! él

,.) /"

V.,árlp ij"L*( ák/L
?Je,rě(- ŠL|*-,|.J

'[2^-*. 
3iL1looto,'

{--l-</
ýr|(

D

V f-ígrtft.-'r\ ^ 1,1 ,-.,ž",

d.,"..í.ť:3. .?.::.:

8



Materiál k bodu č. 6d navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne 26.5.2020

Zrušení usnesení Zastupitelstva obce Hudlice č. 8-3/2014/20 ze dne 18.12.2014 v celém
rozsahu

předkladatel:
Pavel Hubený
starosta obce

V Hudlicích, dne 2652020

Důvodová zprávaz

Z důvodu odstoupení všech kandidátu z kandidátky ,,Šance pro Hudlice" poklesl počet
zastupitelů obce na 10 a došlo kukončení činnosti Rady obce Hudlice k3.1.2015 a její
pravomoci přešli na starostu obce Hudlice. Zvýše uvedeného důvodu pak schválilo zastupitelstvo
obce svým usnesením č. 8-3l20t4lZO ze dne 18.12.2014 přenesení kompetencí schvalovat
rozpočtové změny 6x do roka v celkové výši 400 tis. Kč. Protože po volbách do obecního
zastupitelsfua v íoce 2016 byla opět Rada obce ustavena, ztrácí usnesení k přenesení kompetencí
ke schvalování rozpoětorrých změn význam alze jej zcela zrušit protože ani nebylo starostou po
volbách a ustavení Rady obce Hudlice využívano.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I. ruší

svoje usnesení ě. 8-3/20I4|ZO ze dne I8.I2.20t4 v celém rozsahu s tím, že veškeré pravomoci
píecházejí na Radu a Zastupitelstvo obce Hudlice v rozsahu daném zák. č. 128/2OOO Sb. o obcich.

Termín: 26,5.2020


