Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXXV.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 20. srpna 2018
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:00 hodin
18:15 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
5 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Ing. Jiří
Šrámek, Jaroslav Vlček, Jiří Maršík,
Alena Kadavá, Ladislava Novotná
–
Jiří Maršík, Jaroslav Vlček
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na akci " "Přístřešky pro kontejnery v obci
Kramolna – nová"

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 10. 8. 2018 do 20. 8. 2018. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 5 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 Jaroslavem Vlčkem. Proti zápisu nebyly podány námitky.

a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Jaroslava Vlčka,
zapisovatelem Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a Jaroslava
Vlčka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

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 vystoupila
starostka a podala návrh na změnu nebo doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:


Nový bod Rozpočtové opatření – bod č. 3

Zastupitelstvo hlasováním schválilo navržené úpravy programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna – nová"
3) Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
na akci "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna – nová"
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
ZO bylo seznámeno s průběhem a výsledky výběrového řízení, jehož realizace byla
schválena usnesením č. XXXIII/4 ze dne 9.7.2018. Veřejná zakázka byla zveřejněna
25.7.2018 a lhůta pro doručení nabídek končila 10.8.2018 ve 14.00 hodin. Jednání hodnotící
komise pro otevírání obálek bylo zahájeno ten samý den ihned po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Ve lhůtě pro podání nabídek byla zadavateli doručena 1 nabídka firmy ELEKTROIN
spol. s.r.o., Náchod. Zastupitelstvu je předkládána "Zpráva o hodnocení nabídek" a návrh
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky. (příloha č. 2)
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla stanovena nabídková cena s DPH. Jako
nejvýhodnější vyhodnocená nabídka je zastupitelstvu předkládána nabídka firmy
ELEKTROIN spol. s.r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ 60930888, s nabídkovou cenou

996 102,– Kč, která splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Dále je zastupitelstvu
předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky o přidělení veřejné
zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je firma ELEKTROIN spol. s.r.o..
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a schvaluje
přidělení veřejní zakázky "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna – nová" uchazeči
firmě ELEKTROIN spol. s.r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ 60930888 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Rozpočtové opatření č. 13/2018 (příloha č. 2)
Jedná se o prostředky z operačního programu Zaměstnanost financované do 31.10.2018 z
OP Zaměstnanost a od 1.11.2018 pouze z národních prostředků v celkové výši 67.500,– Kč.
Od 1.8.2018 do 31.10.2018 dojde k navýšení příjmů ve výši 33 750,– Kč na pol. 4116.
nástroj 104, zdroj 5 a 1, UZ 13013 a k navýšení výdajů na par. 6171, pol 5011, 5031,5032,
nástroj 104, zdroj 5 a 1. UZ 13013 ve výši 33 750,– Kč. Od 1.11.2018 bohužel ještě
rozpočtové opatření provést nelze z důvodů nejasné metodiky. Na naše dotazy , jak
narozpočtovat, bylo sděleno, že metodika bude upřesněna během měsíce října 2018. Na
druhou polovinu přiznané dotace ve výši ve výši 37 500,– Kč bude provedeno rozpočtové
opatření až po upřesnění metodiky. Rozpočtové opatření č. 13/2018 bylo schváleno
starostkou dne 20.8.2018.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
návrhy.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předkládané rozpočtové opatření č.
13/2018.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 5

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.15 hodin.

Zdrželi se: 0

1. Prezenční listina
2. Zpráva o hodnocení nabídek
3. Rozpočtové opatření č. 13/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 21.8.2018

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

21.8..2018

Ověřovatelé:

Jiří Maršík

dne:

21.8..2018

Jaroslav Vlček

dne:

21.8.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

21.8.2018

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

21.8.2018

.

U s n e s e n í číslo XXXV. rok 2018
Zastupitelstva obce Kramolna
ze dne 20. srpna 2018
Zastupitelstvo obce po projednání:
XXXV/1 Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Jiřího Maršíka a
Jaroslava Vlčka, zapisovatelem Jitku Kropáčkovou.
XXXV/2 Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky na akci
"Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna – nová"
3) Rozpočtové opatření
XXXV/3 Zastupitelstvo obce Kramolna rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a
schvaluje přidělení veřejní zakázky "Přístřešky pro kontejnery v obci Kramolna – nová"
uchazeči firmě ELEKTROIN spol. s.r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod, IČ 60930888 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
XXXV/4 Zastupitelstvo obce Kramolna bere na vědomí předkládané rozpočtové opatření
č. 13/2018.

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

21.8.2018

Ověřovatelé:

Jiří Maršík

dne:

21.8.2018

Jaroslav Vlček

dne:

21.8.2018

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

21.8.2018

Místostarosta:

Ing. Bohumil Pecold

dne:

21.8.2018

