Obec Blízkov
B|ízkov č, 79, 594 42 Měřín

Věc: Popis postupu schvalování dvou investičníchakcí Obecním
zastupit€lstvem v Blízkově - doplnění informací občanům
Ve věci křivého obvinění starosty obce Blízkov pana stanislava Bradáče panem
Pavlem Nedomou na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Blizkov dne 12.8,2022
starosta oboe Blizkov ve své písemné zveřejněné reakci na událost, která se staladne ]2.8,2022
při veřejném zasedáni Zastupitelstva obce Blízkov. dopředu avizoval, že poskytne občanům
obce podrobný popis schvalovárí investičt,tích akcí, které ve svém vystoupeni označil pan Pavel
Nedona.jako investični akce .,problematické", kdy, dlejeho slov. došlo k údajnému nekalómu
jednáni starosty obce Blizkov, staro§ta obce se opakovaně přoti takovému nařčení
ohrazuje. Tato událost byla po právní stránce vyhodnocena jako trestný čin křivého obviněni
ve smyslu ust. § 345 zákona č.4012009 Sb,, trestní zákonik, v platném zněni. Starosta obce
podrriká právrrí kroky k očištěnisvé osoby. 'Iínto sdělením tedy plní piíslib a niže je popsán
postup schvalování dvou předmětných napadenýclr investičníchakci obecním Zastupitelstven
Obce Blízkov.

l,

Investičníakce,,Zlepšení efektivity využiti jaderných krmiv - Blízkov.'

lnvcstorem této invcstiční akce byla obchodni společnost AGRo - Měřin, a,s,, Zarybník 5l6,
Měřin. Ic: 49434I'79. Taío obchodní spolcčnost podala žádost o vyjádření na obec Blizkov
dnc 9,8,2016. Následně tato podaná žádost o lTjádiení se k předloženému projektu byla
proiednávána na veřejném zasedání obce Blízkov dne 28,8.2016, obchodni společnost
požádala o vydání souhlasu pro uvedenou stavbu s tiln, že vyjádřeni a udělený souhlas obce
bude dále r,yužit při §tavebnin iízení.Celkové náklady této akce byly 160 mil, Kč, Obecni
zastupitelstvo tuto investični akci odsouhlasilo a vydalo požadovaný souhlas dne 16.9.2016,
ktený je uveden v pŤiloze tohoto sděleni, Žádná dalsi íozhodnutl. hlasovani. či jiné písemnosti
nebyly u dané investičníakce zastupitelstvem Obce Blizkov projednávány,

Pro tuto akci, tedy pro vydáú souh|asu s toulo stavbou, hlasovalo 6 zastupitelů: Stanislav
Bradáč. Ladislav Doležal, Zdeněk Král, stanislav oulehla st,, Eva Rozmaíinová a Miroslav
Smejkal. Proti navrženémuusnesení hlasoval pan Václav Puža, Jeden zastupitel se zdržel
hlasovát paní Petra Fraňková. Na tomto jednání nebyla přítonna paní Ludmila Sýkorová,
která byla omluvena. v příloze tohoto sdělenije doložcn Zápis ze Zasedáni Zastupitelstva obce
Blízkov ze dne 28.8.2016,

celá stavba byla realizována na pozemcich investořa tj, obchodní společnosti AGRo Měřín,
a,s,, Zarybník 5l6, Měřín, IČ: 49434179. Byla provedena na základě Veřejnoprávní smlouvy
ze dne l0.6.20l9, Kolaudační souhlas na tuto stavbu byl vydrin dne 16, 9, 2019.

2. Investičníakce ,,Kanalizace ČOV Blízkov.'
Pťojektovou dokumentaci pro stavebni řízenína tuto akci vypracoval Ing, VítěZslav Hráček,
VH - ateliel, spol. s.r,o., Kotláiská 50, Bmo, IČ| 4943726'7, a to v září roku 2006. Veřeiné
projednání této stavby s občany obce Blizkov proběhlo na veřejném zasedání Zastupitel§tva
obce Blizkov dne 14.12,2008. Projeltovou dokumentaci pro výběť zhotovitele stavby
vypracoval Ing. Vitězslav Hráček, Vodohospodářský atelier, s, r. o.. Růženec54, Brno, IČ:
27724905, ato l zálí roku20l2.

StaYební řízení bylo zahájeno dne 4, 4. 2007, V rámci něho bylo Městských úřadem ve
Velkén Meziiíčí,Odborern životníhoplostiedí a Odborem výstavby a územniho rozloje,
!) dálro nékolik následujrcích rozhodnuli:

-

Rozhodnutí o povolení stavby, ze dne l0.8,2007,
Rozhodnuti o prodlouženi platnosti povolení stavby ze dne 1,8,2009,
Rozhodnutí o prodlotúení platnosti povolení stavby ze dne 4,10.2011,
Uzemni souhlas na kanalizačnípřípojky Ze dne 9,8,2012
RozhodDutí o povolení předčasnéhoužívánístavby Ze dne 16.12.20'13
Kolaudačni souhlas stavby ,,Kanalizace a Čov BlíZkov.'Ze dne 13,11.2014.

Dáe bude na tomto mistě podrobně popsán průběh výběřového řízenína dodavatele stavby
..Kanalizace a

Čov R]í7kov"

Veřejnou zakázku na dodání stavby ,,Kanalizace a Čov Blízkov..pro obec Blízkov zpracoval
Ing. Karel Hozík, Provozovna Žlutá 483, 760 01 Zlin,IČ:7o4671i0, a to na zíkladě Mandátni
smlouvy uzavřené dne l5. 10. 2012, Oznánení o veřejné zakázce bylo zveřejněno ve Věstníku
veŤejných za}ázek dtre íI.2.2013. Do této vyhlášené veřejné soutěže se přihlásilo celkem 11
zájenrců, Jejich pořadí a nabídková cena dilaje uvedena nížev Kč a bez DPH.

l)

Stavoka Kosice. a. s. Kosice 1l6, Chlurnec nad Cidlinou, 12.061,821,9,948,880.10.073.939.10,851.067,11,266.492.9.115.07'1.q,778.852.7l CoL AS C/, a, s, Srrojirenská ul., Žd'ár nac]
8) vHS Brno, a. s,, Masná 102,
10.764.951.9) Agrostav Pardubice, a. s.Hostovice 23l, Čemá za
11.855.611,10) Mertastav s. ť. o., Štěpánovská 1 176,
12.786,000.1 1) CONTENT, s. r. o., Příkop 83 8/6,
10.887.967,-

2) Ekostavby Brno, a, s. U Svitavy 2, Brno
3) Ing, PavelPelán, Podloučky 267, Hrotovice
4) GREMIS, s. r. o., Jihlavská 230, Velké Meziřiči
5) IMOS gťup, s, r, o, Tečovice 353, Zlín
6) EUROVIA cs, a, s., Kosovská 20, Jihlava

Brno

Sázarou

Bory
Předklášteří
Brno

Následně byl zadavatelem Obcí Blizkov vybrán zhotovitel celé stavby, kdy byl hodnotící
kornisi vybrár' zájemce s nejnižši nabídkovou cenou, tedy obchodni společnost: EUROVIA cs,
a.s.,IC 45274924, Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava. Tato společnost nabidla ncjnižšícenu.
a to 9.115.077,- Kč bez DPII. Členen hodnotícíkomise byli: Zdeněk Král, František sedlák.
Stanislav Bradáč. Ing, JosefHomola a Il,E. Karel Hozik, Tato skutečnostje patrná Z Protokolu

Dle 7. 3.2013 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva
Obce Blízkov, které jednonyslně schválilo usneseni, kteďm se uvedená společnost stala
vítězem veřejné soutěže na zbudováni uvedeného díla. Obec Blízkov, na základě uvedených
o otevíftiníobálek ze dne 1. 3,2013.

skutečností,v souladu s ust, § 81 zákona č, 13712006 sb.. o Veiejných zaklíZkách, v tehdejším
Znění, vydala Rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvtrodnější nabidky, a to dne 13, 3. 20l3. Toto
rozhodnutí, včetně zmíněného Protokolu o otevíráni obálek a Zápisu z Usneseni zastupiteIstva
ze dne 7. 3. 2013 je uvedeno v příloze tohoto vyjádření,
Na závělje nutné dodat, že rozpočtovénáklady stavby dle pťojektu činily l9.909.040,- Kč bez
DPH. obec Blizkov tak svým řádným zákonným postupem zajistila, že skutečnénáklady
nakonec činily necelých 50 % původnich rozpočtových nákladů, což ]ze považovat Za velmi
úspěšné,
staťosta obce Blízkov považuje zveřejněni těchto sumarizovaných a komplexních informací
k uvedeným investičním akcím Za dostatečné a považuje tedy nepravdivé výIoky pana Pavla
Nedomy za zcela vyvrácené, Staťosta j en upozorňuj e, že zastupitelstvo obceje kolektivní orgán,
kter,ý pťacuje na principu veřejné a otevřené demokracie tak, jak předpokládá sám Zíkon o
obcích. občanési nazákladě tohoto sdělení mohou sami udělat obrázek o tom. že obec Blí?.kov
vedc nutnou pisemnou agendu k daným akcín zcela precizně, jak dokládaji přílohy k tomuto
vyjádřeni.
Stalosta považuje toto vyjádřeni v dané věci za konečnéajiž se veřejně nebude k této věci dá|e
vyiadřovat.

V Blizkově

clne 1, 9, 2022

Sttrnis]al, Blacláč
starosla C)bce Blizl()\,

Přílohy:

-

Zápis z Usnesení zastupitelstva obce Blizkov ze dne 28.8.2016,
Vyjádření obce Blízkov ke stavbě ,,Zlepšení efektivity využitíjademých kmiv Blízkov" ze dne 16,9,2016,
Zápis Z Usneseni zastupitelstva obce Blízkoy zedne7.3.2013,
Protokol o oteviťání obálek s nabidkami ze dne 1.3.2013,
Rozhodnuti zadavatele o výběru nejvlrodnějši nabídky - akce ,,Kanalizace a ČOV
Blízkov" ze dne 13.3.20l3,

