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 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí 
 

Zápis z řádného jednání 

DSO Povýmolí č. 5/2022 

Jednání DSO Povýmolí formou per rollam konané dne 16. 8. 2022 od 13:00 hodin – 22. 8. 

2022 do 16:00 hodin 
  

Oslovení: P. Borecký (Úvaly), S. Plocek (Květnice), M. Černý (Dobročovice), P. Běloch (Hradešín), 

Š. Rumanová (Přišimasy),  

 

Na základě pověření předsedy svazku proběhlo hlasování v rámci jednání DSO Povýmolí 

formou per rollam. 

Hlasování začalo v úterý 16.8. 2022 od 13:00 hodin a skončilo v pondělí 22.8. 2022 do 16:00 

hodin 

Na programu jednání jsou 3 body: 

 

1. Informace  o průběhu zadávacího řízení na projektanta Svazkové základní školy. Zadávací 

podmínky u ÚHOS napadly dvě společnosti – Arch.Design, s.r.o. a Energy benefit centre a.s.. 

Právní zástupci svazku napadnutí odmítají, jejich odpovědi k návrhům najdete v příloze. 

Rozhodnutí ÚOHS očekáváme nejdříve 21. 9. 2022 (končí blokační lhůta 60 dní od podání 

návrhu), do té doby nemůže dojít k uzavření smlouvy, nicméně proces hodnocení a výběr 

zhotovitele učinit můžeme. V příloze Vám zasílám protokoly z hodnocení, ze kterých vyplývá, 

že hodnotící komise doporučuje k výběru účastníka řízení Sdružení KANIA & ATELIÉR 

SIMONA, jehož členy jsou dodavatelé – společnost KANIA a.s., IČO: 26817853, se sídlem 

Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, a společnost ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská 

činnost, s.r.o., IČO: 25368931, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 

které v tomto sdružení podaly společnou nabídku, neboť tento účastník podal nejvýhodnější 

nabídku na plnění veřejné zakázky. 

2. V souvislosti s výběrem projektanta bychom rádi navrhli vyhotovení minimálních standardů 

školy (tedy konkretizaci zadání zadavatele) nezávislým zhotovitelem, čímž by byla zajištěna 

dostatečná kvalita interiérových i venkovních prvků včetně jejich vizuálu. Tento úkol 

navrhujeme svěřit zhotoviteli projektu DÚR svazkové školy AF ateliéru s.r.o., se sídlem 

Jilemnického 600/3, IČO 28902211 za nabídkovou cenu 911 000Kč bez DPH (viz. nabídka). 

Tento ateliér navrhujeme pověřit dohledem nad prováděním všech projekčních fází 

vysoutěžené firmy a zajištěním autorského dozoru. 

3.  přípravy na otevření základní školy. V příloze najedete seznam uchazečů dle trvalého 

bydliště. Paní ředitelka mne informovala, že v současné době je přihlášeno 10 dětí, ale ORP 

přislíbilo doplnění kapacity na 20 žáků. To nám umožní rozdělit děti do dvou tříd a zajistit 

dvě učitelky, bude tak možná výpomoc při případných nemocích. Třídy bude možné v dalších 

letech, kdy budeme řešit nedostatek místa, spojit do jedné. V současné době probíhá převod 
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majetku a nájemní smlouvy budovy v Jirnech na školu, paní ředitelka zajišťuje nezbytná 

stanoviska – hygiena, kvalita vody, hromosvod, revize … 

Na programu jednání jsou 3 body: 

1. 

  

Text usnesení č. 10/2022 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1. Rozhodují na základě doporučení hodnotící 

komise o výběru účastníka zadávacího řízení  -  

Sdružení KANIA  & ATELIÉR SIMONA, jehož členy 

jsou dodavatelé – společnost KANIA a.s., IČ: 

26817853, se sídlem Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 

Ostrava, a společnost ATELIER SIMONA – projekce 

a inženýrská činnost, s.r.o., Č. 25368931, se 

sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00  

Ostrava, které v tomto sdružení podaly společnou 

nabídku v rámci zadávacího řízení „Svazková 

základní školy v Úvalech – generální projektant – 

DÚR, DSP, DPS a AD“. 

2. Pověřují předsedu svazku podpisem smlouvy o 

dílo na projektantské práce „Svazková základní 

škola v Úvalech – generální projektant - DÚR, DSP, 

DPS a AD“ se sdružením KANIA  & ATELIÉR 

SIMONA, jehož členy jsou dodavatelé společnost 

KANIA a.s., IČ: 26817853, se sídlem Špálova 80/9, 

Přívoz, 702 00 Ostrava, a společnost ATELIER 

SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Č. 

25368931, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské 

Hory, 709 00  Ostrava, za celkovou odměnu ve 

výši 15 560 000 Kč bez DPH. 

 

 Pro 3 

Usnesení nebylo přijato  Proti 

 Zdržel se 2 

  

 

2. 

 

Text usnesení č. 11/2022 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

souhlasí se zadáním vypracování architektonických 

standardů Svazkové základní školy Povýmolí a zajištěním 

dohledu nad prováděním dalších projekčních fází včetně 
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autorského dozoru zhotovitelem AF ateliér s.r.o., se 

sídlem Jilemnického 600/3, IČO 28902211 za nabídkovou 

cenu 911 000Kč bez DPH (viz. nabídka), 650Kč/hodinu 

bez DPH pro případ prací nad rámec nabídky 

Pro 4 

 Usnesení bylo přijato Proti 

 Zdržel se 1 

  

 

3.  

 

Text usnesení č. 12/2022 Výsledek hlasování 

Členové DSO Povýmolí: 

1. schvalují rozpočet Základní svazkové školy 

Povýmolí do konce roku 2022 ve výši 1 689 600Kč.  

 Pro 4 

Usnesení bylo přijato  Proti 

 Zdržel se 1 

  

 

 

Zapsala: 

Dana Kučerová 

 

 

Ověřil: Petr Borecký v.r. 


