Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. X.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 24. července 2019
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

Hodina zahájení:
Hodina ukončení:
Doba přerušení zasedání:
Počet přítomných členů zastupitelstva:
Přítomní členové:

18:00 hodin
18:20 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík, Ing. Jiří Šrámek,
Jan Pařízek
–
–
Josef Zelený, Lubomír Pavel
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

Omluvení členové:
Neomluvení členové:
Ověřovatelé zápisu:
Zapisovatel:
Přítomno občanů:
Hosté:

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Veřejná zakázka " Hydraulické příkopové rameno"
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky " Rozšíření
manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky"
4) Rozpočtové opatření

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.00 hodin starostkou obce paní Jitkou Kropáčkovou. Přítomní byli seznámeni s tím, že ze
zasedání zastupitelstva bude pro potřeby zápisu pořízen zvukový záznam. Následně starostka
předala slovo místostarostovi Ing. Bohumilu Pecoldovi, který byl pověřen řízením
zastupitelstva.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Kramolna zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16. 7. 2019 do 24. 7. 2019. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající informoval o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli Ing. Jiřím Šrámkem a Jiřím Maršíkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Lubomíra Pavla,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Lubomíra
Pavla a zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
b) Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly podány
žádné návrhy na změnu nebo doplnění programu.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Veřejná zakázka "Hydraulické příkopové rameno"
3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky "Rozšíření
manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky"
4) Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Veřejná zakázka "Hydraulické příkopové rameno"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Jedná se o nákup hydraulického příkopového ramene za traktor ZETOR 7745. V
současné době obec vlastní příkopové rameno za malý traktor, které nemá tak velký záběr,
seče se na dvakrát a celý příkop se většinou stejně nepodaří posekat, Rameno za malý traktor
by obec následně jako nepotřebný majetek nabídla k prodeji.
Záměr zadat tuto veřejnou zakázku byl projednán se zastupiteli na pracovní schůzce.
Zadávací dokumentace včetně stanovení předpokládané ceny byla zpracována na základě
předběžného tržního průzkumu a obdržených nabídek. Byly specifikovány minimální
technické parametry hydraulického ramene a předpokládaná cena zakázky byla stanovena ve
výši 440 tis. Kč bez DPH. Předpokládaný termín dodávky je do konce září 2019.
V souladu s čl. 3 směrnice obce Kramolna č. 01/2016 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III. kategorie. Pro tuto kategorii musí být

jmenována hodnotící komise, která se skládá nejméně ze tří členů zastupitelstva obce či
přizvaných odborníků, současně musí být jmenováni i náhradníci. Zastupitelstvu je tedy
předkládán návrh na jmenování následujících členů hodnotící komise.


Jitka Kropáčková (člen komise), Jan Pařízek (náhradník)



Ing. Bohumil Pecold (člen komise), Josef Zelený (náhradník)



Jiří Maršík (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)

Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje realizace veřejné zakázky malého rozsahu
"Hydraulické příkopové rameno" a jmenuje hodnotící komisi ve složení:
 Jitka Kropáčková (člen komise), Jan Pařízek (náhradník)
 Ing Bohumil Pecold (člen komise), Josef Zelený (náhradník)
 Jiří Maršík (člen komise), Ing. Jiří Šrámek (náhradník)
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
"Rozšíření manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú. Lhotky"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce Kramolna schválilo dne 24.6.2019 usnesením č. IX/11/2019 záměr
výstavby "Rozšíření manipulační plochy před kontejnery, p. p.č. 29, k.ú. Lhotky" a v souladu
se směrnicí č. 01/2016 i realizaci příslušné veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie.
Obec tedy provedla odpovídající poptávkové řízení na dodavatele. Rozsah požadovaných
prací a předpokládaná cena díla byly stanoveny dle rozpočtu a projektové dokumentace, které
vyhotovil Ing. K. Hronovský. Předpokládaná cena zakázky činí 272,8 tis. Kč bez DPH. V
rámci poptávkového řízení byly osloveny 4 potencionální dodavatelé a obec obdržela 2
nabídky. Otvírání obálek a vyhodnocení nabídek provedla hodnotící komise složená ze
zastupitelů na jednání dne 22.7.2019. Zastupitelům je předkládán návrh usnesení na
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení přidělení veřejné zakázky uchazeči
Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, 547 01 Studnice, IČ 70965218, který předložil nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 256 900,– Kč bez DPH. Stavební dozor provede p. L.
Hrochová.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejné zakázky na "Rozšíření manipulační plochy před kontejnery, p.p.č. 29, k.ú.
Lhotky" uchazeči Radek Novotný, Řešetova Lhota 80, 547 01 Studnice, IČ 70965218 a
pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.

Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

4) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 9/2019
V tomto rozpočtovém opatření se navýšil příjem z poskytování služeb obce (štěpkování,
odvoz zeleně apod.), navyšuje se § 3639, položka 2111 o 5.000,- Kč. Těmito úpravami
dochází k navýšení finančních prostředků na položce 8115 o 5.000,- Kč. Schváleno
starostkou 04.07.2019. (příloha č. 2).
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 9/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 29.07.2019
Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

29.07.2019

Ověřovatelé:

Lubomír Pavel,

dne:

29.07.2019

Josef Zelený

dne:

2907.2019

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

29.07.2019

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

29.07.2019

