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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Tomáše Snopka a za ověřovatele zápisu Jana Valentu a 

Vnislava Konvalinku. 

 

Usnesení 20/04/1.1: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Snopka a za 

ověřovatele Jana Valentu a Vnislava Konvalinku. 

 

Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, V. Konvalinka, J. Krátký, J. Valenta, V. Musil, 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: 

• Výběrové řízení na TDI a koordinátora BOZP – II. Etapa kanalizace a rozšíření 
vodovodních řadů 

• Různé 
o Dotace na realizaci dětského hřiště v ul. Na Zahrádkách 

Jednání číslo 4/2020 

Datum, čas 23. 1. 2019 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (5) T. Snopek, V. Musil, V. Konvalinka, J. Krátký, J. Valenta  

Omluveni (4) Michal Knor, Kateřina Gregorová, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Tomáš Snopek 

Ověřovatelé zápisu Jan Valenta, Vnislav Konvalinka 
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o Návrh řešení krizové personální situace v Mateřské škole Hlásná Třebaň 
 
Usnesení 20/04/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, V. Konvalinka, J. Krátký, J. Valenta, V. Musil, Proti (0), Zdržel se (0) 

2 Výběrové řízení na TDI a koordinátora BOZP - II. 

etapa kanalizace a rozšíření vodovodních řadů 

Hlásná Třebaň 

 
Návrh: Starosta obce informoval zastupitele o výsledku otvíraní obálek na zajištění TDI stavby a 

koordinátora stavby k veřejné zakázce s názvem „Hlásná Třebáň - 2. etapa kanalizace, vodovod Hlásná 

Třebaň/ Rovina – doplnění.  

 

Výběrové řízení na TDI stavby: 

 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o hodnocení nabídek na zajištění TDI stavby 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 

Obchodní firma / jméno IČ 
Nabídková cena bez 

DPH v Kč 

1 VA Stavební s.r.o. 29155703 478 000,- 

2 Ing. Petr Bukovský 15298949            483 000,- 

3 MP Technik spol. s.r.o. 05360889     489 000,- 
 

Hodnotící komise posuzovala způsob zpracování nabídkové ceny v případě všech účastníků a 

konstatuje, že nabídková cena byla zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.  

 

Hodnotící komise uvedla, že nabídková cena účastníka VA Stavební s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 

00  Praha 1, IČ: 29155703, je nabídkou ekonomicky výhodnou pro zadavatele a zcela odpovídá a 

naplňuje princip nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality plnění.   
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Výběrové řízení na koordinátora BOZP stavby: 

 

Zastupitelé byli seznámeni se zprávou o hodnocení nabídek na zajištění koordinátora BOZP stavby 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 

Obchodní firma / jméno IČ 
Nabídková cena bez 

DPH v Kč 

1 TECHNICO WS s.r.o. 24292028 84 000,- 

2 Petr Pobořil 70018413            120 000,- 

3 S.E.Q. spol. s.r.o. 27523250     120 000,- 
 

Hodnotící komise posuzovala způsob zpracování nabídkové ceny v případě všech účastníků a 

konstatuje, že nabídková cena byla zpracována v souladu se zadávacími podmínkami.  

 

Hodnotící komise uvedla, že nabídková cena účastníka TECHNICO WS s.r.o., se sídlem Na Zahrádkách 

161, 267 18  Hlásná Třebaň, IČ: 24292028, je nabídkou ekonomicky výhodnou pro zadavatele a zcela 

odpovídá a naplňuje princip nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality plnění.   

 

Usnesení 20/04/2:  Zastupitelstvo souhlasí s návrhem hodnotící komise a schvaluje nabídku firmy VA 

Stavební s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 29155703 ve výši 478 000 Kč bez DPH 

jako vítěznou a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy. 

 

Zastupitelstvo souhlasí s návrhem hodnotící komise a schvaluje nabídku firmy TECHNICO WS s.r.o., se 

sídlem Na Zahrádkách 161, 267 18 Hlásná Třebaň, IČ: 24292028 ve výši 84 000 Kč bez DPH jako 

vítěznou a pověřuje starostu obce podpisem příkazní smlouvy. 

 

Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, V. Konvalinka, J. Krátký, J. Valenta, V. Musil, Proti (0), Zdržel se (0) 

3 Různé 

3.1 Dotace na realizaci dětského hřiště v ul. Na Zahrádkách 

 
Návrh: Starosta a zastupitel J. Krátký informovali o skutečnosti, že je možné opět žádat o grant na 

realizaci dětského hřiště do Nadace ČEZ – Oranžová hřiště a nově také do programu Ministerstva pro 



 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4 

 

místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova. Výše spoluúčasti v programu Nadace ČEZ je 5% 

z uznatelných nákladů, v programu od MMR je to 30% z uznatelných nákladů. J. Krátký informoval 

zastupitele o tom, že projekt bude rozdělen na dvě části. 1. část bude podána do programu Oranžová 

hřiště a druhá část bude podána do programu MMR. 

 

Usnesení 20/04/03.1: Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení projektu dětského hřiště na dvě části a 

schvaluje podání žádostí o dotaci do programu Oranžové hřiště Nadace ČEZ a do programu MMR 

Podpora obnovy rozvoje venkova.  

 

 Hlasování: Pro (5) – T. Snopek, V. Konvalinka, J. Krátký, J. Valenta, V. Musil, Proti (0), Zdržel se (0) 

Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
              Jan Valenta        .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
                       Jiří Krátký …………………………………………………dne ……………………..  
 
 Starosta:                 Tomáš Snopek   …………………………………………………dne …………………….. 
  

Jednání číslo 5/2020 

Datum, čas 3.2.2020 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Jiří Krátký 

 


