
                                  
 

        U s n e s e n í 
z 33. zasedání Zastupitelstva Obce Olšany, konaného dne 18. 11. 2021 
                                              v Olšanech     
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Zastupitelstvo obce v Olšanech 
        

1. Schvaluje    
 
1. Podání žádosti o dotaci projekt „Kulturní centrum pro obec Olšany“, a to v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, číslo výzvy 1/2022/117D8210, dotační 
titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Poskytovatelem dotace je 
MMR. 

2. Nejvýhodnější nabídku v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Chodníky Olšany 
a Klášterec – stavba I, III a IV – TDI a BOZP“, nabídku uchazeče IREA s. r. o., Horní 
3228/6, 787 01 Šumperk za cenu 458.000 Kč bez DPH. 

3. Uzavření Příkazní smlouvy na činnost technického dozoru investora a koordinátora BOZP 
na realizaci staveb „Chodníky Olšany a Klášterec – stavba I“, „Chodníky Olšany a 
Klášterec – stavba III“ a „Chodníky Olšany a Klášterec – stavba IV“ se společností IREA  
s. r. o., Horní 3228/6, 787 01 Šumperk za cenu 458.000 Kč bez DPH. 

4. Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnosti INSTA CZ s. r. o., 
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc, IČ25374311 z další účasti ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 
„Chodníky Olšany a Klášterec – stavba I, III a IV“, část a) Chodníky Olšany – stavba I, a to 
v souladu s ustanovením § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Nabídka účastníka zadávacího řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu, která nebyla účastníkem zadávacího řízení zdůvodněna.  

5. Nejvýhodnější nabídku v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Chodníky Olšany 
a Klášterec – stavba I, III a IV – část a) „Chodníky Olšany – stavba I“ nabídku společnosti 
EKOZIS spol. s. r. o. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024 za nabídkovou cenu 
8.998.267, 51 Kč bez DPH. 

6. Nejvýhodnější nabídku v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Chodníky Olšany 
a Klášterec – stavba I, III a IV“ – část b) „Chodníky Klášterec – stavba III a IV“ nabídku 
společnosti EKOZIS spol. s. r. o. Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 41031024 za 
nabídkovou cenu 11.581.996,33 Kč bez DPH.  

7. Uzavření Smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky „Chodníky Olšany a Klášterec – stavba I, 
III a IV“ se společností EKOZIS spol. s. r. o. na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, 
 IČ 41031024 a to na:  

Stavbu „Chodníky Olšany a Klášterec – Stavba I“ za nabídkovou cenu 
8.998.267,51 Kč bez DPH. 

      Stavbu „Chodníky Olšany a Klášterec – stavba III“ za nabídkovou cenu    
      6.309.485,08 Kč bez DPH. 

Stavbu „Chodníky Olšany a Klášterec – stavba IV“ za nabídkovou cenu   
5.272.511, 25 Kč bez DPH. 

8.  Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Olšany a    
 Olomouckým krajem, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.  – stavba 
„SÚ RD č. p. 2 a stavby občanského vybavení pro vznik bytového domu s deseti bytovými 
jednotkami včetně přípojek, zpevněných ploch, odstavných stání a chodníků – dopravní 
připojení, nájemné ve výši 2.000 Kč/rok – zřízení sjezdu do 10 m²/rok, silnice II. třídy. 

9. Cenovou nabídku společnosti SEZAKO Prostějov s. r. o. na průzkum kanalizace – 
vyhledání závad, cena 176.300 Kč bez DPH. 
 
 



 
 

10. Cenová nabídka firmy Strabag a.s. práce spojené s výstavbou veřejného osvětlení v max.   
   částce 694.900 Kč s DPH.  

11. Jednání starosty s OP papírnou o stavbě „Stavební úpravy pro změny na úpravnách“ a   
       pokud OP papírna nedoloží potřebné dokumenty, starosta podá odvolání na stavební   
       úřad.  
 
 

2. Neschvaluje     
 
 
 
 

   3. Bere na vědomí 
  Rozpočtové opatření 10/2021  
   

 
4. Ukládá 

 
 
 
    Mgr. Lenka Mutinová                                                                Ing. Aleš Janderka                
         místostarostka                                                                                   starosta 
 


