Obec Jivina
Jivina 76
267 62

Tel.: (St 16:30 - 18:30 hod): 311 572 594
Mobil: 724 179 371, datová schránka: v5na726
E-mail: obec.jivina@gmail.com
Web: www.jivina-be.cz

IČO: 00233366

ZÁPIS č. 2/2022 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JIVINA ZE DNE 8.4.2022
Přítomní zastupitelé:
Omluveni:

Ing. Ungr V., Hrabák V., Štochl J., Ungr L., Mgr. Váchová L., Bc. Sazama M.
Žáček S.

Příloha č. l
Zasedání zahájil ve 20:00 hod p. starosta Ing. Václav Ungr, přivítal všechny přítomné v hostinci
,,U Baslů" č.p.8. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce a tedy dle § 87 zákona č.
128/2000 Sb. O obcích je zastupitelstvo obce usnášení schopné.
Jako zapisovatel byl navržen pan Václav Hrabák,jako ověřovatelé zápisu pan Jiří Štochl a pan Luboš
Ungr. Návrh byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Pan starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl vyvěšen na úřední desce.
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení a schválení programu zasedání
Zpráva o činnosti OÚ
Zprávy předsedů výborů
Výsledek hospodaření za 1-3/2022
Schválení rozpočtového opatření č.2/2022
Schválení podepsání kupní smlouvy s vítězným dodavatelem DA LIZ pro potřeby JSDH
Schválení podepsání SoD na realizaci chodníku podél silnice 11/117
Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Jivina pro nové volební období 2022 - 2026
Diskuse
Závěr

Předsedající otevřel diskusi k návrhu programu a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 2/2022 bod č. I: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje program zasedání.
2.

Zpráva o činnosti OÚ

Příloha č.2

Pan starosta přečetl zprávu o činnosti OÚ
3.

Zprávy předsedů výborů
Zprávu kontrolního výboru přečetl předseda, pan Jiří Štochl st.
Zprávu finančního výboru přečetl předseda, pan Stanislav Žáček
Zprávu sociálního a kulturního výboru přečetla předsedkyně, paní Mgr. Lucie Váchová.

Příloha č.3a
Příloha č.3b

Příloha č.3c
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4.

Výsledek hospodaření za 1-3/2022

Příloha č.4

S výsledkem hospodaření obce Jivina přítomné seznámila účetní obce, paní Jarmila Balá.
5.

Schválení rozpočtového opatření č.2/2022

Příloha č.5

Návrh rozpočtového opatření č.2/2022 přečetl místostarosta obce, p. Václav Hrabák.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 2/2022 bod č.5: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje rozpočtové opatření č.2/2022.
6.

Schválení podepsání kupní smlouvy s vítězným dodavatelem DA L 1 Z pro potřeby JSDH

Příloha č. 6

Dne 25.8.2020 jsme s firmou Auto Černý spol. sr.o. uzavřeli závaznou objednávku (smlouvu) č. 7954
na dodání vozidla DAL 1 Z Peugeot Boxer 4x4 pro potřeby JSDH obce Jivina. Dle této smlouvy měl být termín
dodání max. do 31.5.2021. Termín dodání jsme již v minulosti dvakrát prodlužovali. Bohužel pan Melichar
nás na základě naší žádosti nyní informoval, že vozidlo nám nebudou schopni dodat ani v tomto roce.
Dne 21.2.0222 jsme se tedy opětovně obrátili na HZS Středočeského kraje o změnu schválených
technických podmínek DA L lZ s tím, že jsme změnili pohon jen na 4x2 a zrušili jsme střešní nosič. Nově
schválené technické podmínky nám dorazili dne 1.3.2022. Poté jsme požádali GŘ HZS ČR o změnu
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z důvodu opětovného posunutí termínu realizace projektu. Nové rozhodnutí
nám bylo vydáno s termínem realizace do 30.11.2022 a termínem předložení Závěrečného vyúčtování akce
do 31.12.2022. Tyto termíny jsou závazné a nelze je již posunout.
Výběrové řízení na dodávku nového vozidla bylo vypsáno dne 4.3.2022 a termín podání nabídky byl
do 21.3.2022. Oslovili jsme celkem 3 firmy a to AMC plant s.r.o., Eltrans Liberec, s.r.o. a GAZ AUTO
PRAHA, S.LO.
Členové hodnotící komise ve složení Ing. Václav Ungr, Jiří Štochl a Bc. Martin Sazama se sešli dne
21.3.2022. Do výběrového řízení se přihlásila pouze firma Eltrans Liberec, s.r.o., která podala nabídku
s vozidlem GAZ NEXT 4x2 za 1.108.500 Kč bez DPH, tj. 1.341.285 Kč včetně DPH. Tato nabídka splnila
všechny požadavky dle platných právních předpisu a zadávací dokumentace. Komise doporučuje zadavateli
přijetí této nabídky.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
proti: 1
zdržel se: Usnesení č. 2/2022 bod č.6a: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje zrušení kupní smlouvy s firmou

Auto Černý spol. s r.o. na dodávku vozidla DA LlZ Peugeot Boxer 4x4 pro potřeby JSDH obce Jivina.
Usnesení č. 2/2022 bod č.6b: Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje podepsání kupní smlouvy ve
výši 1.108.500 Kč bez DPH s vítězným uchazečem z výběrového řízení konaného dne 21.3.2022, s firmou
Eltrans Liberec, s.r.o., se sídlem Kateřinská 118, 463 03 Stráž nad Nisou na dodání 1 ks dopravního
automobilu GAZ NEXT 4x2- VAN s pohonem 4x2 s přestavbou dle schválených technických podmínek
pro dopravní automobil LlZ, pro potřeby JSDH obce Jivina. Obec Jivina se zavazuje dofinancovat
rozdíl mezi celkovou kupní cenou a poskytnutou dotací z MV GŘ HZS ČR a ze Středočeského kraje do
plné výše z vlastních zdrojů.
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7.

Schválení podepsání SoD na realizaci chodníku podél silnice 11/117

Příloha č. 7

Výběrové řízení na realizaci chodníku podél komunikace 11./117 spolufinancovaného prostřednictvím
MAS Karlštejnsko bylo zveřejněno dne 11.3.2022. Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce
Obce Jivina a na webových stránkách Obce Jivina na adrese https://www.jivina-be.cz/urad/el-uredni
deska/vyzva-k-podani-nabidky-do-vzrnr-jivina-chodnik-podel-silnice-ii-117.html.
Lhůta pro podání nabídek byla od 11.3.2022 do 30.3.2022 do 17:00 hod. Vyzváno k podání nabídky, bylo
celkem 8 společností, a to Bagger BS s.r.o., DOZEP s.r.o., Froněk, spol. s r.ro., Hana Humlová (Hořovice),
Petr Štochl (Kvaň). Silnice Chmelíř s.r.o., Strabag a.s. a Václav Rambouský (Hořovice).
Hodnotící komise se sešla dne 30.3.2022 v 17:00 hod v tomto složení: za Obec Jivina p. Václav Hrabák,
p. Luboš Ungr a Bc. Martin Sazama, administrátorem veřejné zakázky byla paní Miloslava Vlková. Předsedou
komise byl zvolen pan Václav Hrabák. Doručeny a hodnoceny byly celkem 2 nabídky, a to firma Hana
Humlová stavební a zemní práce, IČO: 61688282, se sídlem Višňová 1367/9, 268 01 Hořovice a firma RY
Služby Václav Rambouský, IČO: 87604281, se sídlem Kosmonautů 762/13, 268 01 Hořovice. Hodnotícím
kritériem s váhou 90 % byla cena díla bez DPH a s váhou 1 O% doba realizace. Nehodnoceným kritériem byla
záruka na dílo (minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců).
Při kontrole nabídek bylo zjištěno, že u uchazeče RY-Služby, Václav Rambouský, IČ: 87604281 byly
nalezeny nesrovnalosti ve smlouvě oproti oceněnému rozpočtu a krycímu listu. Jednání komise bylo tedy
přerušeno s tím, že uchazeč byl dne 3.4.2022 vyzván k vysvětleni a doplnění, což učinil dne 4.4.2022, kdy
byla administrátorovi VZ doručena smlouva, která korespondovala s rozpočtem a krycím listem nabídky.
Další jednání komise, ve stejném složení jako 30.3.2022, se uskutečnilo dne 8.4.2022 před jednáním
zastupitelstva obce Jivina.
Návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek zastupitelstvu obce:
1. Komise
doporučuje
zastupitelstvu
vyhlásit
vítězem
VZMR
společnost:
RY-Služby Václav Rambouský, Kosmonautů 762/13, 268 01 Hořovice, IČ: 87604281, s nabídkovou
cenou bez DPH 4.354.217,64 Kč.
2. Komise doporučuje zastupitelstvu obce zmocnit starostu obce Ing. Václava Ungra k jednání o uzavření
smlouvy a podpisu smlouvy s vítězem veřejné zakázky
3. V případě odstoupení vítězného uchazeče komise doporučuje zastupitelstvu zmocnit starostu obce
k jednání o uzavření smlouvy a podpisu smlouvy s druhým uchazečem, a to firmou Hana Humlová
stavební a zemní práce, IČO: 61688282, se sídlem Višňová 1367/9, 268 01 Hořovice, s nabídkovou
cenou 4.918.192,26 Kč bez DPH.
Předsedající poté otevřel diskusi, která byla bez připomínek a poté dal hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

proti: 1

zdržel se: 1

Usnesení č. 2/2022 bod č.7a: Zastupitelstvo obce Jivina zmocňuje starostu obce Ing. Václava
Ungra k uzavření smlouvy o dílo na projekt „JIVINA, CHODNÍK PODÉL SILNICE 11/117", reg. č.
projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015791, s vítězem výběrového řízení se společností RY-Služby
Václav Rambouský, Kosmonautů 762/13, 268 01 Hořovice, IČ: 87604281, s nabídkovou cenou
4.354.217,64 Kč bez DPH.
Usnesení č. 2/2022 bod č.7b: Zastupitelstvo obce Jivina v případě odstoupení vítěze výběrového
řízení zmocňuje starostu obce Ing. Václava Ungra k jednání o uzavření smlouvy a podpisu smlouvy
s uchazečem, který skončil na druhém místě, a to firmou Hana Humlová stavební a zemní práce, IČO:
61688282, se sídlem Višňová 1367/9, 268 01 Hořovice, s nabídkovou cenou 4.918.192,26 Kč bez DPH.
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Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Příloha č.8

Dne 24.12.2021 jsme podali žádost o poskytnutí dotace z Programu 2022 pro poskytování dotací na
podporu základních knihoven z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy
památek. Projekt spočívá v zakoupení výpočetní techniky do naší obecní knihovny. Celkové předpokládané
náklady projektu jsou ve výši 70.000 Kč, z toho dotace je ve výši 54.000 Kč.
Poté pan starosta otevřel diskusi, po které nechal zastupitele hlasovat.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 2/2022 bod č. 8: ,,Zastupitelstvo obce Jivina přijímá dotaci ve výši 54.000 Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na projekt
„Pořízení výpočetní techniky do knihovny v Jivině" a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace
se Středočeským krajem".
9.

Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Jivina na volební období 2022 - 2026Příloha č.9

Pro volby do zastupitelstva obce Jivina, které proběhnou ve dnech 23-24.9.2022 je třeba stanovit počet
zastupitelů obce na volební období 2022-2026. Počet zastupitelů nesmí klesnout více než o 1/3 z původního
počtu zastupitelů a nejmenší počet zastupitelů v obcích do 500 obyvatel je 5. Navrhuji tedy, aby zastupitelstvo
obce Jivina bylo sedmičlenné, tedy stejný počet jako v aktuálním volebním období. Tím bude zajištěno, že
v případě možných problémů s nedostatkem náhradníků, bude zastupitelstvo pracovat i v redukovaném počtu
zastupitelů.
Po otevření diskuse dal pan starosta hlasovat
Výsledek hlasování:

Pro: 6

proti: -

zdržel se: -

Usnesení č. 2/2022 bod č.9: ,,Zastupitelstvo obce Jivina schvaluje zastupitelstvo obce Jivina na
volební období 2022 až 2026 jako 7 členné".
10. Diskuse

Příloha č. JO

11. Závěr
Pan starosta poté poděkoval všem za účast a v 21 :30 hod ukončil zasedání.

Zapsal dne 8.4.2022 pan Václav Hrabák.

Ing.

Starosta
Václav

rgr

Místostarosta
Václav Hrabák

Ověřovatelé zápisu.
.fili_.$tochl
Luboš Ungr
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