
Výsledky 3. zasedání Zastupitelstva městyse Koloveč 
 

konaného dne 15.10.2013 od 18.00 hod.  v restauraci Šumava v Kolovči 
 
Zastupitelstvo Městyse Koloveč: 
 
Schvaluje: 
 
1. navržený program jednání ZM ze dne 15.10.2013 
 
2. zápis a usnesení   ze 2. jednání ZM ze dne 01.07.2013  
 
4. výsledek zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti 
Základní školy Koloveč“, uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
15.10.2013 
 
8. přijetí dotace z OPŽP na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti Základní 
školy Koloveč“, ident. č. 115D222001843, CZ.1.02/3.1.00/11.12642, vlastní realizaci tohoto 
projektu městysem Koloveč a jeho financování z prostředků EU a státního rozpočtu ČR a  
jeho spolufinancování z prostředků městyse Koloveč. 
 
 
 
Volí: 
 
3. ověřovatele zápisu ze 3. jednání ZM ze dne 15.10.2013, a to Mgr. Jitku Gabrielovou a 
Josefa Kaše  
 
 
 
Ukládá: 
 
5. starostovi městyse Koloveč rozhodnout v souladu s ust. § 60, odst. 1 a § 76, odst. 6 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče 
č. 1 - sdružení – Sdružení Kolovečská škola, zastoupené reprezentantem sdružení, firmou 
STAFIKO stav s.r.o., se sídlem Petrovická 283, 344 01 Domažlice, IČ 26352516 a uchazeče 
č. 2 - sdružení – Snížení energetické náročnosti ZŠ Koloveč, zastoupené reprezentantem 
sdružení, firmou Morez stavební s.r.o., se sídlem Terezie Brzskové 1037/27, 318 00 Plzeň, 
IČ 29115850 z další účasti na  zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky „Snížení 
energetické náročnosti Základní školy Koloveč“  
 
6. starostovi městyse Koloveč rozhodnout v souladu s ust. § 81, odst. 1  zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky na 
zadání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti Základní školy Koloveč“ ve 
prospěch nabídky uchazeče č. 4, tj. ve prospěch sdružení – ZŠ Koloveč, zastoupeného 
reprezentantem sdružení, firmou KARPEM a.s., se sídlem nám. Republiky 59, 346 01 
Horšovský Týn, IČ 18230342. 
 



7. starostovi městyse Koloveč uzavřít v souladu s ust. § 82  zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo na realizaci veřejné 
zakázky „Snížení energetické náročnosti Základní školy Koloveč“ s uchazečem č. 4, tj. se 
sdružením – ZŠ Koloveč, zastoupeným reprezentantem sdružení, firmou KARPEM a.s., se 
sídlem nám. Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn, IČ 18230342, jehož nabídková cena činí 
14.416.626,72 Kč bez DPH a 17.444.118,33 Kč s DPH . 
 
 
Bere na vědomí: 
 
ZM bere na vědomí výsledek kontroly plnění usnesení ze 2. jednání ZM konaného dne 
01.07.2013  
 
Zápis vyhotoven dne: 18.10.2013 
 
Zapsala:  Vladimíra Ledvinová a Ing. Václav Pergl 
Kontrolu provedl: Ing. Václav Pergl, starosta městyse Koloveč 
  
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
 
 
 
 
        Mgr. Jitka Gabrielová                                                                Josef Kaše 
                  člen ZM                                                                             člen ZM 
        
    
      
 
 
 
 
 
           Jana Peclová                                                                        Ing. Václav Pergl  
      Místostarostka  městyse                                                             Starosta městyse 
 


