Zápis č. 1 ze zasedání KV OZ Plískov konaného dne 27.11.2018

Přítomni: Ing. Martin Štětka, Václav Ševčík,
Nepřítomen: Jiří Suk (předem omluven)
Program:
1. Kontrola plnění usnesení z jednání ZO Plískov ( z roku 2017 ), které se týká opravy povrchu
komunikace.
2. Kontrola řádného termínu dokončení komunikace.
3. Kontrola vystavené faktury na vícepráce (zhotovitele fa. Dybs, Plzeň s.r.o.) a přeměření
plochy komunikace, která se týká víceprací.

ad 1) Kontrolou plnění usnesení z roku 2017 bylo zjištěno, že toto usnesení bylo řádně naplněno.
V době kontroly byla již výstavba komunikace dokončena. Při výstavbě komunikace bylo ze strany, R.
Škrdlanta - 1.místostarosty (který prováděl kontrolu výstavby komunikace) a zhotovitele zjištěno, že
bude nutné provést určité vícepráce. Jednalo se o rozšíření komunikace a nájezdy k pozemkům. Toto
konzultoval prostřednictvím tel. komunikace s členy ZO.

ad 2) Kontrolou termínu započetí výstavby komunikace bylo zjištěno, že tato byla započata řádně
v termínu. Dokončení komunikace bylo provedeno taktéž v řádném termínu.

ad 3) Kontrolu provedl předseda kontrolního výboru Ing. Martin Štětka, Radek Škrdlant - 1.
Místostarosta a Lubomír Janikovič – člen zastupitelstva. Při kontrole byla přeměřena plocha za
provedené vícepráce. Toto měření bylo provedeno pomocí měřícího pásma. Nejedná se tedy o
přesnou výměru, ale pouze o orientační. Přesnou výměru by mohl provést pouze specialista na
geodézii. Na základě provedené výměry, byla vypočtena celková cena víceprací. Výpočet ceny
vycházel z předem stanovené sumy za 1m2 = 908,- Kč bez DPH. Propočtem víceprací bylo zjištěno, že
tyto jsou ve výši cca. 235.435,- Kč. Práce bez víceprací činí 1.094.536 ,- Kč. Celková cena včetně
víceprací je 1.329.971,-Kč. Po odečtení položek, které nejsou počítány v metrech čtverečních (oprava
vtokové vpusti, vyčištění betonových žlabovek, dodávka vč. pokládky-žlab příčný ze žulových kostekodvodnění, terénní úpravy, přesun hmot, úprava uzávěru vody a hydrantů) v ceně 280.060,-Kč je
celková suma za výstavbu komunikace cca. 1.049.911,- Kč. Fakturovaná cena zhotovitelem fa. Dybs,
Plzeň s.r.o. včetně víceprací činí celkem 1 352 082,-Kč. Po odečtení položek, které nejsou počítány
v metrech čtverečních (oprava vtokové vpusti, vyčištění betonových žlabovek, dodávka vč. pokládkyžlab příčný ze žulových kostek-odvodnění, terénní úpravy, přesun hmot, úprava uzávěru vody a
hydrantů) v ceně 280.060,-Kč je celková cena 1.072.022,- Kč. Následným propočtem bylo zjištěno, že
fakturovaná cena zhotovitele je 102,1% ceny propočtené KV. Cena víceprací fakturovaná

zhotovitelem činí 257.546- Kč. Cena víceprací propočtené KV činí cca. 235.435,- Kč. Rozdíl je ve výši
22.111,- Kč. Fakturovaná cena zhotovitele je 109,4% ceny propočtené KV.

Závěr KV
Usnesení týkající se výstavby komunikace bylo řádně naplněno. Termín výstavby komunikace byl
v řádném termínu splněn zhotovitelem komunikace. Fakturovaná cena zhotovitelem je po
provedení kontroly KV shledána (s minimální % odchylkou) za správnou.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro potřeby KV byly prostřednictvím 1. Místostarosty obce Radka Škrdlanta předloženy:
Dokumenty vystavené zhotovitelem komunikace:
- Soupis provedených prací a dodávek, plošná oprava a změna povrchu místní komunikace
v k.ú. obce Plískov (bezpečná cesta k dětskému hřišti a sportovišti – 1. úsek)
- Soupis provedených prací a dodávek, plošná oprava a změna povrchu místní komunikace
v k.ú. obce Plískov (bezpečná cesta k dětskému hřišti a sportovišti – 2. úsek)
- Soupis provedených prací a dodávek (stavební úprava na místních komunikacích v obci
Plískov)
Předseda KV
Ing. Martin Štětka

