Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XXI.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna
konaného dne 31. srpna 2020
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

17:00 hodin
17:20 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
7 zastupitelů
Jitka Kropáčková, Jan Pařízek, Ing. Bohumil
Pecold, Lubomír Pavel, Josef Zelený, Jiří Maršík
Ing. Jiří Šrámek
–
–
Lubomír Pavel, Jan Pařízek
Jitka Kropáčková
Dle přiložené prezenční listiny
–

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

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Akce "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části" – výběrové řízení
(schválení dodavatele)
3) 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 20. 8. 2020 do 31.8. 2020. 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 Lubomíra Pavla a Jana Pařízka, zapisovatelem
Jitku Kropáčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Lubomíra Pavla a Jana
Pařízka, 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 předložený program.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Akce "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části" – výběrové řízení
(schválení dodavatele)
3) Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
2) Akce "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části" – výběrové řízení
(schválení dodavatele)
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem:
Zastupitelstvo obce Kramolna svým usnesením č. XX/8/2020 ze dne 29.7.2020 rozhodlo o
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části"
a jmenovalo hodnotící komisi pro výběrové řízení. Předběžná předpokládaná cena díla byla
stanovena na 844 715,– bez DPH. V souladu s čl. 3 směrnice obce Kramolna č. 01/2020 pro
zadávání zakázek malého rozsahu se jedná o zakázku malého rozsahu III. kategorie. Veřejná
zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele 4. srpna 2020. Otevírání obálek a hodnocení
nabídek proběhlo 20. 8. 2020 Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 3
nabídky. Zastupitelstvu je předkládán "Protokol o otevírání obálek, hodnocení a posouzení
nabídek" a návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
(příloha č. 2).
Hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky, a to na
základě nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy TEWIKO systems s.r.o, Kateřinská
791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 25472887 s nejnižší nabídkovou cenou 919 703,– Kč včetně

DPH, která splnila všechny požadavky zadávací dokumentace. Zastupitelstvu je proto
předkládán návrh usnesení na rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky o přidělení veřejné
zakázky uchazeči TEWIKO systems 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 veřejné zakázky "Dětská hřiště v obci Kramolna + přidružené části" uchazeči
TEWIKO systems s.r.o., Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 25472887 a pověřuje
starostku podpisem příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

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. 7/2020
V tomto rozpočtovém opatření obec obdržela ze státního rozpočtu kompenzační bonus za
koronavirus ve výši 1.346.250,- Kč pol. 4111, UZ 98024, od Královéhradeckého kraje dotaci
na doplnění infrastruktury obce, úprava veřejného prostranství u obecní budovy a výstavba
parkovacích ploch v centru obce ve výši 900.000,- Kč pol. 4222 a od Ministerstva kultury ČR
dotaci na opravu kapličky ve výši 120 .000,- Kč, pol. 4116 UZ 34002. Zároveň tedy došlo
k navýšení finančních prostředků na bankovním účtu – položka 8115 ve výši 2.366.250,-Kč.
Dále došlo pouze k přesunu v rámci paragrafu 3613 – vyčíslení uznatelných nákladů na
zateplení prodejny ve výši 1.121.128,01 Kč § 3613, pol. 6121 nástroj 106, zdroj 1 a 5, UZ
15974. Dále pak dochází k přesunu částky 4.700,- Kč z §6171, pol. 5361 (kolky) na § 6171,
pol. 5179 – členský příspěvek „Sdružení místních samospráv“. (příloha č. 3)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 7

Proti návrhu: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.20 hodin.

Přílohy zápisu:

Zdrželi se: 0

1. Prezenční listina
2. Protokol o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek
3. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Zápis byl vyhotoven dne: 02. 09. 2020

Zapisovatel:

Jitka Kropáčková

dne:

02. 09. 2020

Ověřovatelé:

Lubomír Pavel

dne:

02. 09. 2020

Jan Pařízek

dne:

02. 09. 2020

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

02. 09. 2020

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

02. 09. 2020

