Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Jednání číslo

2/2020

Datum, čas

14. 1. 2019 od 19:00

Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Přítomni (7)

T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, V. Konvalinka, J. Krátký, M. Knor, M. Stříbrný

Omluveni (2)

Jan Valenta, Kateřina Gregorová

Hosté (0)
Zápis zapsal

Tomáš Snopek

Ověřovatelé zápisu

Michal Knor, Tomáš Přibyla

1 Zahájení
1.1 Organizační opatření
Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Tomáše Snopka a za ověřovatele zápisu Michala Knora a
Tomáše Přibylu.
Usnesení 20/01/1.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Snopka a za
ověřovatele Michala Knora a Tomáše Přibylu.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, V. Konvalinka, M. Knor, M. Stříbrný, J.Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

1.2 Program zasedání
Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. T. Snopek navrhl přidat do
bodu různé bod „Návrh řešení krizové personální situace v Mateřské škole Hlásná Třebaň“

Program zasedání:
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•
•

Výběrové řízení II. Etapa kanalizace a vodovody Hlásná Třebaň
Různé
o Návrh řešení krizové personální situace v Mateřské škole Hlásná Třebaň

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, V. Konvalinka, M. Knor, M. Stříbrný, J.Krátký, Proti
(0), Zdržel se (0)

Usnesení 20/2/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání.

2 Výběrové řízení II.etapa kanalizace a vodovody
Hlásná Třebaň
Návrh: Starosta obce informoval zastupitele o výsledku otvíraní obálek k veřejné zakázce s názvem
„Hlásná Třebáň - 2. etapa kanalizace, vodovod Hlásná Třebaň/ Rovina – doplnění.
Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o hodnocení nabídek od členů hodnotící komise. Měli také
možnost nahlédnout do nabídek každého s uchazečů. Hodnotící komise konstatovala, provedla
hodnocení nabídek dle kritérií stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, kde zadavatel
stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.
Hodnotící komise seřadila nabídky od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší nabídkovou
cenu v Kč bez DPH.
Pořadí
nabídek po
hodnocení
1
2

Obchodní firma / jméno

RISL s.r.o.
Skanska a.s.

IČ

45310653
26271303

Nabídková cena bez
DPH v Kč
33 581 023,36
47 704 804,70

Hodnotící komise posuzovala způsob zpracování nabídkové ceny v případě všech účastníků a
konstatuje, že nabídková cena byla zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Každá položka
výkazu výměr je oceněna.
Hodnotící komise uvedla, že nabídková cena účastníka RISL s.r.o., se sídlem Hostivice, U vodárny 461,
okres Praha-západ, PSČ 25301, IČ: 45310653, který se umístil po provedeném hodnocení první
v pořadí, je cenou v místě a čase obvyklou a nevykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny.
Starosta obce dále seznámil zastupitele se zadávací dokumentací vč. návrhu smlouvy o dílo pro výběr
TDI (technického dozoru investora) a koordinátora BOZP na výše zmiňovanou akci.
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Usnesení 20/02/02: Zastupitelstvo souhlasí s návrhem schvaluje nabídku firmy RISL s.r.o., se sídlem
Hostivice, U vodárny 461, okres Praha – západ, IČ: 45310653 ve výši 33 581 023,36Kč jako vítěznou a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo schvaluje po zapracování připomínek zadávací dokumentaci na návrh smlouvy o dílo
pro výběr TDI a koordinátora BOZP a pověřuje starostu obce zahájením výběrového řízení v co
nejkratším možném termínu.
Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, V. Konvalinka, M. Knor, Proti (0), Zdržel
se (0)

3 Návrh řešení krizové personální situace v Mateřské
škole Hlásná Třebaň
Návrh: Starosta informoval zastupitele o personální situaci v Mateřské škole Hlásná Třebaň a
prezentoval návrh ředitelky MŠ o řešení této možné krizové personální situace, která by mohla
vzniknout po odchodu jedné ze současných učitelek na rodičovskou dovolenou. Návrh ředitelky počítá
s přijmutím dvou nových učitelek s délkou pracovního poměru na dobu neurčitou. Zastupitelům byla
také předložena finanční analýza možných nákladů v případě návratu učitelky z rodičovské dovolené,
ze které vyplývá možné navýšení mzdových nákladů od data 9/2023. Navýšení nákladů by nebylo
dotováno z krajského úřadu.
Usnesení 20/02/03: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh ředitelky Mateřské školy Hlásná Třebaň na
zaměstnání dvou nových pedagogů s délkou pracovního poměru na dobu neurčitou a v případě
potřeby se zavazuje pokrýt od roku 2023 mimořádné mzdové náklady dle předložené analýzy.
Zastupitelstvo ukládá ředitelce Mateřské školy přednést zastupitelstvu v lednu roku 2021 zprávu o
personálním stavu Mateřské školy.

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, T. Přibyla, V. Musil, J. Valenta, M. Knor, V. Konvalinka, M. Stříbrný,
Proti (0), Zdržel se (0)

Příští jednání zastupitelstva
Jednání číslo

3/2020

Datum, čas

20.1.2020
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Místo

Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu

Zapisovatel:

Tomáš Snopek

Ověřovatelé:
Michal Knor

.…………………………………………….. dne ………………………

Tomáš Přibyla

…………………………………………………dne ……………………...

Starosta: Ing. Tomáš Snopek

…………………………………………………dne ……………………..
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