Obec Kramolna
Zastupitelstvo

Zápis č. XLII.
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kramolna,
konaného dne 11. července 2022
Místo jednání:

Obecní úřad Kramolna čp. 172

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

18:05 hodin
18:17 hodin
Zasedání nebylo přerušeno
6 zastupitelů

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

Jitka Kropáčková, Ing. Bohumil Pecold, Lubomír
Pavel, Jan Pařízek, Jiří Maršík, Josef Zelený
Ing. Jiří Šrámek
–
Josef Zelený, Jan Pařízek
Ivana Zelená
Dle přiložené prezenční listiny
–

Program jednání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) "III/3036 Kramolna, silnice, chodník" – návrh na schválení výsledku veřejné
zakázky na stavební práce
3) Rozpočtové opatření

1) Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Kramolna (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18.05 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 01. 07. 2022 do 11. 07. 2022. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatoval, že přítomno je 6 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 Jiřím Maršíkem a Lubomírem Pavlem. Proti zápisu nebyly podány námitky.
a) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Jana Pařízka, zapisovatelem
Ivanu Zelenou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Kramolna určuje ověřovateli zápisu Josefa Zeleného a Jana
Pařízka, zapisovatelem Ivanu Zelenou.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

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 a doplnění programu:
i) Návrh na změnu programu:
• Nový bod Projednání žádosti o finanční dar pro Oblastní charitu Červený
Kostelec zařadit jako bod 4)
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Zastupitelstvo hlasováním schválilo předložený program včetně navržených úprav.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje následující program zasedání:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) "III/3036 Kramolna, silnice, chodník" – návrh na schválení výsledku
veřejné zakázky na stavební práce
3) Rozpočtové opatření
4) Projednání žádosti o finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

2) „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ – návrh na schválení výsledku
veřejné zakázky na stavební práce
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.

Zastupitelstvu obce je předložena k projednání Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek
jako výsledek jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební práce „III/3036
Kramolna, silnice a chodník“.
Vypsání veřejné zakázky schválilo ZO dne 30.03.2022 usnesením č. XXXVIII/3/2022 a
současně usnesením č. XXXVIII/4/2022 jmenovalo jako člena hodnotící komise zástupce
obce Kramolna starostku Jitku Kropáčkovou a místostarostu Ing. Bohumila Pecolda jako
zástupce.
Mezi Královéhradeckým krajem a obcí Kramolna byla dne 21.6.2021 uzavřena Smlouva o
spolupráci, jejímž předmětem je sjednání společného postupu zadavatelů a úprava
vzájemných práv a povinností smluvních stran při zadávání veřejné zakázky na stavební práce
pro akci „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“. Uzavření smlouvy o spolupráci schválilo ZO
dne 24.5.2021 usnesením č. XXIX/4/2021.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“.
Z finančních důvodů na straně Královéhradeckého kraje je nutné realizaci díla rozdělit na 2
části. V jednom kalendářním roce bude provedeno kácení dřevin včetně odstranění pařezů a
prořez stromů pro oba investory. V následujícím roce proběhne realizace zbývajících částí
díla jak pro Královéhradecký kraj, tak pro obec Kramolna. Zhotovitel díla je povinen
výstavbu koordinovat s obcí Kramolna, která bude realizovat odvodnění, chodníky a veřejné
osvětlení.
V Trubějově budou vybudovány nové chodníky od křižovatky III/3036 a III/30412 až po
stávající účelovou komunikace v km 0,825. V obci Kramolna jsou nové chodníky navrženy
od staničení cca 1,730 až na úroveň stávajícího chodníku v km 2,458. Nejprve bude vpravo
vybudována nová BUS zastávka v jízdním pruhu. Vlevo pak bude za křížením s místní
(účelovou) komunikací vybudován nový BUS záliv. Samotný záliv bude součástí silnice
III/3036, je řešeno nástupiště a nový přístřešek z lehké montované konstrukce s půdorysným
rozměrem 3,0 x 1,5 m. Od km 2,458 je pak veden stávající chodník. Ten bude kompletně
zrekonstruován v celém rozsahu, tedy až za křižovatku III/3036 a III/30413, kde jsou
navrženy nové BUS zastávky. Na konci úseku, za křižovatkou silnice je stavba koordinována
se související investicí I/33 Náchod obchvat.
Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny 4 nabídky. O otevírání nabídek
zadavatel vyhotovil písemný protokol, který obsahuje seznam nabídek, které byly otevřeny,
identifikační údaje účastníků zadávacího řízení a údaje z nabídek odpovídají číselně
vyjádřitelným kritériím hodnocení.
Dne 24.6.2022 proběhlo 1. jednání hodnotící komise, na kterém bylo, v souladu s § 114
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) provedeno hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky podle
hodnotícího kritéria. Z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k předmětu
veřejné zakázky byl účastník, který byl vyhodnocen na prvním místě (EUROVIA CS, a.s.)
požádán, aby vysvětlil nízkou nabídkovou cenu položek poplatků za skládku.
Dne 01.07.2022 proběhlo druhé jednání hodnotící komise. Účastník uvedl způsob
stanovení jednotlivých cen u dotazovaných položek, které doložil nabídkami poddodavatelů.
Dále uvedl, že je přesvědčen, že nabídková cena za zhotovení díla není mimořádně nízká a
přesně odpovídá typu stavby, místu stavby a možnostem dodavatele. Dodavatel je připraven
realizovat veřejnou zakázku za uvedenou cenu v souladu se zadávací dokumentací.
Na základě hodnocení nabídek a splnění podmínek účasti v zadávacím řízení doporučuje
hodnotící komise zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s účastníkem zadávacího řízení, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a který splnil podmínky účasti

v zadávacím řízení. Jedná se o účastníka zadávacího řízení č. 3 EUROVIA CS, a.s., U
Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 452 74 924.
Zastupitelům je předložena zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, návrh smlouvy
o dílo a Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele.
Dopad do rozpočtu obce dle cenové nabídky vybraného dodavatele:
Cena celkem bez DPH 13.608.795,98 Kč
DPH (21 %)
Cena celkem s DPH

2.857.847,15 Kč
16.466.643,13 Kč

Předpokládaná nejvýše přípustná cena veřejné zakázky byla celkem 70 122 224,00 Kč bez
DPH (z toho cena pro obec je 13.627.880,00 Kč bez DPH). Obec získala na tuto akci dotaci
od SFDI ve výši 9.841.599,00 Kč.
Předsedající před hlasováním zahájil rozpravu k tomuto bodu. V rozpravě nebyly sděleny
žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou
zakázku na stavební práce „III/3036 Kramolna, silnice a chodník“ a rozhoduje o výběru
dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a dodavatel
splnil podmínky účasti v zadávacím řízení : EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2,
Michle, 140 00 Praha 4, IČ 452 74 924 (13.608.795,98 Kč bez DPH, 16.466.643,13 Kč vč.
DPH).
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek veřejné zakázky na stavební práce „III/3036
Kramolna, silnice a chodník“ a smlouvu o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh: 6

Proti návrhu: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

3) Rozpočtové opatření
Předsedající vyzval starostku jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Jedná se o proúčtování daně z příjmu za obec za rok 2021. Navyšuje se položka 1122 daň
z příjmů PO za obec o částku 153 000,- Kč a zároveň dochází k navýšení na § 6399, položka
5365 o 153 000,- Kč ostatní finanční operace. (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. 6/2022.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

4) Projednání žádosti o finanční dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec
Předsedající vyzval starostku, jako navrhovatele, k představení návrhu. Starostka následně
seznámila zastupitelstvo s návrhem.
Obec obdržela žádost o poskytnutí finančního daru pro Oblastní charitu v Červeném
Kostelci, středisko Hospic Anežky České. Finanční dar je určen na náklady spojené
s provozem a rozvojem služeb Hospice Anežky české (lůžková část) a Mobilního hospice
Anežky České (domácí hospicová péče). Kapacita Hospice Anežky České je 30 lůžek a 14
přistýlek pro rodinné příslušníky. Mobilní hospic Anežky České je určen pro těžce nemocné a
umírající, kteří mají možnost zůstat v přirozeném prostředí svých domácností a v péči svých
blízkých za nepřetržitě dostupné pomoci zdravotníků. Za uplynulých 12 měsíců byly v hospici
hospitalizováni 2 pacienti z Kramolny.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo Obce Kramolna schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce
pro Oblastní charitu Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České, 5 května 1170,
549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostku podpisem
darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro návrh:

6

Proti návrhu:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:17 hodin.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 6
Zápis byl vyhotoven dne: 18.07.2022
Zapisovatel:

Ivana Zelená

dne:

18.07.2022

Ověřovatelé:

Josef Zelený

dne:

18.07.2022

Jan Pařízek

dne:

18.07.2022

Starostka:

Jitka Kropáčková

dne:

18.07.2022

Místostarosta

Ing. Bohumil Pecold

dne:

18.07.2022

