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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 

  

 

1 Zahájení 

1.1 Organizační opatření 

Návrh: Tomáš Snopek navrhl za zapisovatele Tomáše Snopek a za ověřovatele zápisu Jiřího Krátkého 

a Tomáše Přibylu. 

 

Usnesení 20/18/01: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň volí za zapisovatele Tomáše Snopka a za 

ověřovatele Jiřího Krátkého a Tomáše Přibylu. 

 

Hlasování Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. Gregorová   

Proti (0), Zdržel se (0) 

 

1.2 Program zasedání 

Návrh: Starosta T. Snopek předložil návrh programu, který byl zveřejněn. 
 
 

Program zasedání: 

Jednání číslo 18/2020 

Datum, čas 3. 9. 2020 od 19:00 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Přítomni (7) Tomáš Snopek, Miroslav Stříbrný, Tomáš Přibyla, Jiří Krátký, Vojtěch Musil, 

Michal Knor, Kateřina Gregorová 

Omluveni (2) Jan Valenta, Vnislav Konvalinka 

Hosté (0)  

Zápis zapsal Tomáš Snopek 

Ověřovatelé zápisu Jiří Krátký, Tomáš Přibyla 
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• Výsledek VŘ na II.etapu dětského hřiště 

• Výsledek VŘ na studii bezpečnosti dopravy 

• Různé 
 

 
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. 

Gregorová   Proti (0), Zdržel se (0) 

 

Usnesení 20/18/1.2: Zastupitelstvo obce Hlásná Třebaň schvaluje navržený program zasedání. 

 

2 Výsledek VŘ na II. etapu dětského hřiště  

 
Návrh: Zastupitelé byli informováni o průběhu otevírání obálek na dodávku prvků na II.etapu dětského 
hřiště v ul Na Zahrádkách, které se uskutečnilo ve čtvrtek 27.8.2020. Celkem bylo poptáno 5 firem. 
Nabídku podala pouze jedna z firem a to hřiště.cz s.r.o. ve výši 899 510 Kč bez DPH.  Doručená nabídka 
byla způsobilá, splnila zákonné požadavky, požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a 
formální požadavky na zpracování nabídky. Komise doporučila zadavateli vybrat za dodavatele veřejné 
zakázky vítězného uchazeče – firmu hřiště.cz, s. r. o. (IČ: 28354303), Příkop 838/6, 602 00 Brno a uzavřít 
s ním smlouvu na realizaci zakázky za celkovou nabídkovou cenu =899.510,00 Kč bez DPH. Zastupitelé 
diskutovali především o výši nabídkové ceny, které je mnohonásobně vyžší než předpokládaná 
hodnota ve stanovená ve výběrovém řízení.  
 

Usnesení 20/18/02: Zastupitelstvo obce využilo svého práva a v souladu s bodem 13 Zadávací 
dokumentace a rozhodlo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. 
 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nové znění zadávací dokumentace a pověřilo starostu obce 
vypsáním, nového výběrového řízení a to v nejkratším možném termínu. 

 
 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. 

Gregorová   Proti (0), Zdržel se (0) 

 

3 Výsledek VŘ na studii zklidnění dopravy v obci 
 

Návrh: Zastupitelé byli informováni o průběhu výběrového řízení na studii zklidnění dopravy v obci. 

Celkem byli poptány 3 firmy z nichž nabídku podali pouze dva uchazeči. Hodnocení nabídek proběhlo 

způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise podle 

ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící 

komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nevyšší. 

Komise přistoupila k posouzení nabídkové ceny a splnění podmínek účasti účastníka zadávacího řízení, 

jehož nabídka se po provedeném hodnocení umístila jako první v pořadí, a to  
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Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, 41301 Roudnice nad Labem s cenou 377 000 Kč bez 

DPH. Komise doporučila zadavateli vybrat za dodavatele veřejné zakázky výše uvedeného uchazeče. 

 

Usnesení 20/18/03: Zastupitelstvo schvaluje výše uvedeného dodavatele, a to podle hodnotícího kritéria 

ekonomické výhodnosti – nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídka Projekce dopravní Filip s.r.o., 

Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, nejlépe vyhověla hodnotícím kritériím 

uvedeným v uveřejněné zadávací dokumentaci a byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s 

nejvyšším počtem dosažených bodů a poveřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

 

Hlasování: Pro (7) – T. Snopek, V. Konvalinka, M. Stříbrný, T. Přibyla, J. Valenta, J. Krátký, K. 

Gregorová   Proti (0), Zdržel se (0) 

 

Příští jednání zastupitelstva 

Ověřovatelé:                          
                          Jiří Krátký             .…………………………………………….. dne ……………………… 

 
 
 
 
                                             Tomáš Přibyla                  …………………………………………………dne ……………………... 
 
 
 
 
           Starosta:                Tomáš Snopek           …………………………………………………dne …………………….. 
 

Jednání číslo 19/2020 

Datum, čas 14.9.2020 

Místo Hlásná Třebaň, budova Obecního úřadu 

Zapisovatel: Jiří Krátký 

 

 


