
 
 
 

č. 7/20 
 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného 
dne 20. 07. 2020, kancelář starosty,  OÚ Zbraslavice č. p. 7 

 
Přítomni: Ondřej Havlovic, Petra Zdeňková, Jan Havlín, Jaroslav Zich, Stanislav Zdeněk, 

Bc. Michal Šindelář, Ing. Jaroslav Kunta, Mgr. Jindřiška Vojnarová, Jan Červinka 
Omluveni:    Tomáš Duspiva, Pavel Knap 
Ověřovatelé: Jan Červinka, Jan Havlín 
Hosté:    
 

Program jednání: 
 

 
1. Převod sokolovny 
2. Rozpočtové opatření č. 7/2020 
3. Socha Cyril a Metoděj v Rápošově 
4. Výběrové řízení – inženýrské sítě – stavební parcely lokalita „na Šibenici“ 

 
Jednání: 

 
1. ZO Zbraslavice schvaluje program dnešního jednání, starosta obce doplňuje program o:  

•  Knihovna – výběrové řízení 
•  Koronavirus na okrese Kutná Hora 
•  Obecně závazná vyhláška, stanovení koeficientu výpočtu daně z nemovitých věcí 
•  Neobdržení dotace modernizace tělocvičny ZŠ 

     Hlasování:        Přítomno: 9  Pro: 9 Proti:   0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 89/2020 
 

2. Ověřovatelé minulého zasedání Zastupitelstva obce Zbraslavice ověřili zápis z jednání ze dne 
22. 06. 2020. 

 
3. V posledním týdnu v červenci dostane obec Zbraslavice podepsanou darovací smlouvu na 

převod sokolovny ve Zbraslavicích. Po podpisu starosty obce a starosty TJ Sokol Zbraslavice 
bude zařízen návrh na vklad na KÚ Kutná Hora.  

   
4. ZO Zbraslavice schvaluje 7. rozpočtové opatření obce Zbraslavice na rok 2020. 

  Hlasování:        Přítomno: 9         Pro: 9           Proti:  0 Zdržel se: 0 
  Usnesení č. 90/2020 
 

5. Slavnostní odhalení sousoší Cyril a Metoděj proběhlo v neděli 05. 07. 2020 na návsi 
v Rápošově. Sousoší požehal farář P. Damián Kristián Vrchovský O.Praem. Obec Zbraslavice 
zaplatila malé občerstvení za 4 500,-- Kč. Odhalení sousoší se zúčastnilo 60 občanů 
z Rápošova a okolních osad. 
 

6. ZASTUPITELSTVO OBCE ZBRASLAVICE 
po projednání 
 
I. s c h v a l u j e 



 
(1) společnost tender pro s.r.o., sídlem č.p. 15, 252 08 Slapy, IČ: 28376498, coby smluvního 

zástupce obce při zadávání veřejné zakázky „Technická a dopravní infrastruktura, 
Zbraslavice, U staré šibenice“ za cenu 55 000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
tj. 66 550,- Kč včetně 21% DPH; 

 
(2) zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky „Technická a 

dopravní infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice“, která bude zadávána ve 
zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“). 

 
Zadávací dokumentace této veřejné zakázky obsahuje následující části: 
(A) Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, 
(B) návrh smlouvy o dílo, 
(C) projektová dokumentace, 
(D) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
(E) vzor krycího listu nabídky, 
(F) vzor prohlášení o akceptaci obchodních podmínek a údajích k doplnění do návrhu 

smlouvy, 
(G) vzor prohlášení o poddodavatelích. 
 
Zadavatel zahájí zjednodušené podlimitní řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na 
profilu zadavatele, kterou vyzve neomezený počet dodavatelů k podání nabídky. 
 
(3) pravidla pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce „Technická a dopravní infrastruktura, 

Zbraslavice, U staré šibenice“  takto: 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost 
nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Při hodnocení nabídkové ceny 
je rozhodná její celková výše bez daně z přidané hodnoty, uvedená v nabídce 
v prohlášení o akceptaci obchodních podmínek. Komise seřadí nabídky podle celkové 
výše nabídkové ceny bez daně z přidané hodnoty, uvedené v nabídce v prohlášení o 
akceptaci obchodních podmínek: Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena 
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

 
(4) ustavení komise ve smyslu § 42 ZZVZ ve veřejné zakázce „Technická a dopravní 

infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice“, přičemž stanoví jmenný seznam členů a 
náhradníků komise takto: 
ČLENOVÉ: 

1. Ondřej Havlovic 
2. Ing. Ladislava Jeníčková 
3. Pavel Knap 

 
NÁHRADNÍCI: 

1. Lenka Koutová 
2. Hana Lančová 
3. Petra Zdeňková 

 
Tato komise je pověřena k provedení následujících úkonů: k hodnocení nabídek a k posouzení 
splnění podmínek účasti vybraného účastníka zadávacího řízení. 
 

II.  p o v ě ř u j e 
 
Ondřeje Havlovice, starostu obce: 



(1) k zahájení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „ Technická a dopravní 
infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice“  ve spolupráci s osobou pověřenou 
výkonem zadavatelských činností, tj. společností tender pro s.r.o., IČ: 28376498; 

 
(2) ke jmenování členů a náhradníků komise ve shora uvedeném složení. 

     Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 
  Usnesení č. 91/2020 

 
   

7. ZO Zbraslavice pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na místo vedoucí 
knihovny ve Zbraslavicích. Původně odsouhlasený zájemce paní M. M. z osobních důvodů 
odmítla funkci. 

     Hlasování:                          Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 92/2020            

 
8. S účinností od 00:00 hodin, 11. 07. 2020, platí Mimořádné opatření č. 1/2020 KHS 

Středočeského kraje ohledně rozšíření koronaviru na okrese Kutná Hora. Bylo zavedeno 
nošení roušek ve vnitřních prostorách a omezen počet lidí na hromadných akcích. Toto 
opatření bylo zrušeno 17. 07. 2020. 
 

9. Zastupitelstvo obce Zbraslavice projednalo, schválilo a vydává na základě § 11 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí.  

     Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 0 
     Usnesení č. 93/2020 

 
10. Obec Zbraslavice neuspěla s žádostí o dotaci na modernizaci tělocvičny ZŠ (nová podlaha). 

ZO Zbraslavice souhlasí s podáním nové žádosti na podzim, kdy má být vypsána nová výzva. 
Hlasování:        Přítomno: 10 Pro: 10 Proti:   0 Zdržel se: 0 

     Usnesení č. 94/2020 
 

11. Příští zasedání se bude konat 17. 08. 2020 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Obce 
Zbraslavice. 
 

Ověřovatelé:   Jan Červinka   ………………………… 
      

Jan Havlín   ………………………… 
 

starosta Obce Zbraslavice:  Havlovic Ondřej  ………………………… 
 
zapsal:  Stanislav Zdeněk     ………………………… 
 
 
 
 


