Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby,
konaného dne 14. 11. 2019 od 18:000 hod.,
ve společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby
Zahájení: v 18:00 hod.
Přítomni: p. Jan Česnek, Ing. Bc. Jitka Homolová Ph.D., Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., p.
Zdeněk Jurkeník, Ing. Kateřina Kolářová, Ing. Jakub Krejcar, Mgr. Beata Sabolová LL.M.,
RNDr. Hana Španielová, Ph.D., Mgr. Ing. Jan Urban, Ing. Jiří Žáček, p. Anatol Nepala, p.
Luděk Wachtl, p. Jan Tvrdý
Omluveni: Mgr. Milan Baier, JUDr. Eva Slavíková
Příchod v 18:05. Mgr. Ing. Jan Urban
Dále jsou osoby uváděné bez titulů.
Zasedání zastupitelstva vedla 1.místostarostka Mgr. Beata Sabolová LL.M
BOD č. 1
a)

Název: Zahájení

Paní místostarostka Beata Sabolová zahájila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za
účast. Paní místostarostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Zdiby bylo řádně svoláno
předepsaným způsobem. Pozvánka na toto jednání včetně programu byla dne 6. 11. 2019
vyvěšena na úřední desce.
Paní místostarostka určila jako zapisovatelku paní Simonu Drake a paní Petru Voráčkovou.
Poté paní místostarostka oznámila, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce, tudíž
je zastupitelstvo usnášeníschopné. Paní místostarostka dále uvedla, že z účasti na zasedání se
omluvila paní starostka JUDr. Eva Slavíková a omluvila pozdní příchod pana Mgr. Ing. Jana
Urbana. Paní místostarostka dále upozornila, že jednání zastupitelstva je natáčeno a doplnila,
že veškeré informace k natáčení a souhlasu s ním jsou vyvěšeny u vstupu do místnosti.
Poté paní místostarostka přivítala pana Jana Tvrdého, a jelikož se jednalo o jeho první účast
na zasedání zastupitelstva od doby komunálních voleb, tak ho vyzvala ke složení slibu.
Paní místostarostka přečetla slib:
Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Zdiby a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.
Paní místostarostka vyzvala pana Jana Tvrdého ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a
k podpisu na připraveném archu.
Pan Tvrdý: „Slibuji“. Následně byl slib tímto zastupitelem podepsán.
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b)

Název: Schválení ověřovatelů,

Navrženi jako ověřovatelé tohoto zápisu byli: pan Jan Tvrdý a pan Zdeněk Jurkeník.
Hlasování:
Bod č. 1) b – Schválení ověřovatelů
Pro návrh
12
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina Kolářová, Jakub
Krejcar, Anatol Nepala, Beata Sabolová, Hana Španielová, Jan Tvrdý, Luděk Wachtl, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje ověřovatelem zápisu pana Jana Tvrdého a pana Zdeňka
Jurkeníka.
Příchod pana Urbana v 18:05 hod.
c) Název: Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 14.11. 2019
Návrh programu:
1) a) Zahájení,
b) Schválení ověřovatelů,
c) Schválení programu.
2) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku CAS pro JSDH.
3) Závěr.
Hlasování:
Bod 1) c – Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 14.11. 2019
Pro návrh
13
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina Kolářová, Jakub
Krejcar, Anatol Nepala, Beata Sabolová, Hana Španielová, Jan Tvrdý, Jan Urban, Luděk
Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 2
Název: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku CAS pro JSDH.
Návrh usnesení:
K rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku automobilové cisternové
stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby.
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.

Bere na vědomí
1) informace o posouzení a hodnocení nabídek podaných pro nadlimitní veřejnou
zakázku ve smyslu § 14 odst. 1 a § 25 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „ZZVZ“), zadávanou v souladu s § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ ve spojení s § 31
ZZVZ v otevřeném řízení s názvem „Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro
JSDH obce Zdiby“, uvedené v důvodové zprávě a jejich přílohách a;
2) doporučení hodnotící komise uvedené v zápisu z jednání hodnotící komise ze dne 29.
10. 2019.
II. Schvaluje
financování (dofinancování) kupní ceny nad rámec poskytnuté dotace z vlastních
zdrojů, a to z rozpočtu obce Zdiby – § 5512 kapitola 6123
III. Rozhoduje
1) o výběru nejvhodnější nabídky podané dodavatelem KOBIT, spol. s r.o., se sídlem:
Rozvojová 269, Praha 6, 165 00, IČO: 44792247 s nabídkovou cenou 5.875.700, -Kč
bez DPH;
2) o uzavření Kupní smlouvy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s vybraným dodavatelem
dle bodu II. odst. 1 tohoto usnesení;
IV. Ukládá
starostce obce Zdiby:
1) učinit úkony související s rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky dle bodu II.
tohoto usnesení;
2) uzavřít kupní smlouvu s vybraným dodavatelem dle bodu II. odst. 1 tohoto usnesení a
v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v příloze č. 1 tohoto usnesení;
Seznámení s předkládaným materiálem provedl tajemník
František Kotalík: Na předchozím zastupitelstvu jsme schvalovali zadávací dokumentaci pro
zadání veřejné zakázky na dodávku cisternové stříkačky pro JSDH. Na základě tohoto
schválení bylo zveřejněno v evropském věstníku veřejných zakázek zadávací řízení a
současně bylo zveřejněno na profilu zadavatele. Toto řízení probíhalo v režimu zadávání
veřejných zakázek jako nadlimitní veřejná zakázka z důvodu toho, že předpokládaná hodnota
dosahovala hranice limitu pro podlimitní veřejnou zakázku k nadlimitní veřejné zakázce.
Vznikla obava z toho, abychom nedostali nabídky v hodnotách vyšších, a tudíž jsme nebyli
nařčeni z podcenění řádného stanovení předpokládané hodnoty. V řízení byla podána jediná
nabídka společnosti KOBIT, spol. s.r.o., přičemž při posouzení a hodnocení nabídek bylo
kontrolováno splnění všech kvalifikačních předpokladů a splnění požadavků zadavatele dle
zadávací dokumentace. K jednání byli přizváni dva odborníci z JSDH, kteří posuzovali
technické parametry toho nabízeného plnění. V rámci jednání komise bylo konstatováno, že
byly splněny jak kvalifikační předpoklady, tak technické požadavky na výrobek a požadavky
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zadavatele na dokumentaci a doložení všech dokladů. S ohledem na podání pouze jediné
nabídky, nebylo přistoupeno samotnému hodnocení a porovnání nabídek, ale vzhledem
k tomu, že nabídka splnila požadavky i předpokládanou cenu, která byla asi o 333.000, - Kč
vyšší, než byla předpokládaná hodnota, byla nabídka doporučena k výběru zadavatelem.
Zastupitelstvu obce je doporučeno tuto nabídku schválit, tohoto uchazeče vybrat a uložit
uzavření smlouvy. Celková cena nabízená uchazečem je 7.109.597, -Kč s DPH. Spoluúčast na
tuto kupní cenu je z dotace z Ministerstva vnitra ve výši 2,5mil. Kč plus 1mil. Kč z dotace
Středočeského kraje. Zbývající rozdíl v kupní ceně je hrazen z rozpočtu obce, tedy z vlastních
zdrojů.
Rozprava:
Jakub Krejcar: Uvedl, že v důvodové zprávě to bylo přesaženo asi o 275 tis. Kč.
František Kotalík: To je bez DPH a uvedená cena je již s DPH.
Hlasování:
Bod č. 2–k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na dodávku automobilové
cisternové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby
Pro návrh
13
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina Kolářová, Jakub
Krejcar, Anatol Nepala, Beata Sabolová, Hana Španielová, Jan Tvrdý, Jan Urban, Luděk
Wachtl, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 3
Závěr
Beata Sabolová: Paní místostarostka všem poděkovala za účast, návrhy a připomínky a
dodala, že se těší na další spolupráci.
Paní místostarostka v 18:13 ukončila jednání zastupitelstva obce.
Ověřovatelé:

…………………………….
Jan Tvrdý
ověřovatel zápisu

……………………………….
Zdeněk Jurkeník
ověřovatel zápisu
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…………………………………..
JUDr. Eva Slavíková
starostka

…………………………….

…………………………….

Mgr. Beata Sabolová, LL.M.
1. místostarostka

Ing. Kateřina Kolářová
2. místostarostka
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