
 
 
 

č. 9/20 
 

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného 
dne 07. 09. 2020, kancelář starosty,  OÚ Zbraslavice č. p. 7 

 
Přítomni: Ondřej Havlovic, Petra Zdeňková, Jan Havlín, Jaroslav Zich, Pavel Knap, 

Stanislav Zdeněk, Bc. Michal Šindelář, Ing. Jaroslav Kunta, Tomáš Duspiva, Mgr. 
Jindřiška Vojnarová, Jan Červinka 

Omluveni:      
Ověřovatelé: Jan Havlín, Jaroslav Zich 
Hosté:    
 

Program jednání: 
 

 
1. Předání sokolovny obci 
2. Rozpočtové opatření č. 9 
3. Výběrové řízení – Dopravní infrastruktura- inženýrské sítě na Šibenici 
4. Turistická destinace Kutnohorsko – Kolínsko 
5. Výběrové řízení – střecha ZŠ 

 
Jednání: 

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

•  Možnost zrušení skládky dřeva 
•  Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ 
•  Záměr  - prodej stavebních parcel 
•  Zhodnocení akce „Loučení s létem“ 
•  Výběrové řízení – knihovnice/knihovník 
•  Příspěvek – Válka na Lipině 
•  Technický dozor investora – střecha ZŠ 
•  Příspěvek na kuchyňskou linku Zbraslavice č.p. 10 
•  Multimediální učebna ZŠ Zbraslavice 

     Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:   0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 107/2020 
 

2. Ověřovatelé minulého zasedání Zastupitelstva obce Zbraslavice ověřili zápis z jednání ze dne 
17. 08. 2020. 

 
3. Ve čtvrtek 27. 08. 2020 došlo k fyzickému předání budovy sokolovny. Za obec Zbraslavice 

přítomni starosta a místostarosta obce, za Českou obec sokolskou jednatel J. Fuchs. Starosta 
připraví po dohodě s firmami harmonogram prací a cenové nabídky. 

   
4. ZO Zbraslavice schvaluje 9. rozpočtové opatření obce Zbraslavice na rok 2020. 

  Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:  0 Zdržel se: 0 
  Usnesení č. 108/2020 
 

5. ZASTUPITELSTVO OBCE ZBRASLAVICE 
po projednání 



 
I .  b e r e  n a  vě d o m í  

 
(1) postup komise při hodnocení nabídek a při posouzení splnění podmínek účasti vybraného 

dodavatele ve veřejné zakázce „Technická a dopravní infrastruktura, Zbraslavice, U 
staré šibenice“, popsaný ve Zprávě o hodnocení nabídek; 
 

II.  s c h v a l u j e  
 

(1) pořadí nabídek ve veřejné zakázce „Technická a dopravní infrastruktura, Zbraslavice, U 
staré šibenice“, navržené komisí ve Zprávě o hodnocení nabídek takto: 
 
obchodní firma účastníka ZŘ: nabídková 

cena bez 
DPH: 

pořadí 
nabídky: 

Stavitelství Řehoř, s.r.o. 15 731 673,59 
Kč První 

Stavoka Kosice, a.s. 
17 297 057,42 

Kč 
Druhá 

 
(2) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále také „ZZVZ“), vybírá ve veřejné zakázce „Technická a dopravní 
infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice“ k uzavření smlouvy toho účastníka 
zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 
podle výsledku hodnocení nabídek (tj. nabídka s nejnižší nabídkovou cenou). 
 
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, který byl zadavatelem vybrán k uzavření 
smlouvy: 
obchodní 
firma: 

Stavitelství Řehoř, s.r.o. 

sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice 
IČ: 25075543 
nabídková 
cena: 

15 731 673,59 Kč bez DPH 

 
III.  p o v ě ř u j e  

 
Ondřeje Havlovice, starostu obce, k: 

(1) odeslání výzvy k předložení dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ vybranému dodavateli 
(Stavitelství Řehoř, s.r.o.) ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem zadavatelských 
činností; 
 

(2) zjištění údajů o skutečném majiteli vybraného dodatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ; nelze-li 
zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odst. 4 § 122 ZZVZ, pak k výzvě 
vybranému dodavateli k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ; 
 

(3) oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení „Technická a dopravní 
infrastruktura, Zbraslavice, U staré šibenice“, kterým nezanikla účast, ve spolupráci 
s osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností; 
 

(4) podepsání smlouvy o dílo se shora uvedeným vybraným dodavatelem takto: 
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem před uplynutím lhůty zákazu 
uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ. Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu a 
poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany vybraného dodavatele jsou zadavatel a 



vybraný dodavatel povinni uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu. Smlouvu je 
zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného dodavatele. 

     Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 10 Proti:  0 Zdržel se: 1 
     Usnesení č. 109/2020 

  
   

6. Zastupitelstvo obce Zbraslavice bere na vědomí změnu názvu oblastní organizace destinačního 
managementu, jejímž je obec Zbraslavice zakládajícím členem. ZO schválilo vznik této 
organizace usnesením zastupitelstva obce č. 4/19 ze dne 1. 4. 2019. Původní název Destinace 
Kutnohorsko a Kolínsko z. s. byl na ustavujícím jednání změněn na název Turistická oblast 
Kutnohorsko a Kolínsko z.s. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovy a příspěvkový řád oblastní organizace 
destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. IČ 08322031, se 
sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora. 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí katastrálního území obce Zbraslavice pro činnost 
organizace destinačního managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. 
v cestovním ruchu a zapojení do činnosti Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s. 

     Hlasování:                          Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Usnesení č. 110/2020            

 
7. ZO Zbraslavice bylo seznámeno s výsledkem výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce 

střešního pláště – objektu Základní školy Zbraslavice č. p. 190, 285 21“. Přihlásily se dvě 
firmy. Vybrána byla firma s nejvýhodnější nabídkou Mydlochova stavební s.r.o., Kutná Hora, 
7 073 567,-- Kč bez DPH. Výběr provedla ustanovená výběrová komise zástupce zadavatele. 

   
8. Trvale žijící obyvatelé ani chataři nedodržují pravidla ukládání větví na skládku v lokalitě „ U 

pálení čarodějnic“. Lidé si nepůjčují klíče od skládky. Větve hází mimo skládku nebo přes 
plot, který tím zničili. Pokud se to bude opakovat, ZO Zbraslavice skládku zruší bez náhrady.   

     Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:   0 Zdržel se: 0 
     Usnesení č. 111/2020 

  
9. ZO Zbraslavice projednalo a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026766/VB01 Zbraslavice, Velká Skalice, ppč. 
70/2 – kabel NN na pozemku parc č. 163/1 v k.ú. Velká Skalice. 
Budoucí povinná: Obec Zbraslavice 
Budoucí oprávněná: ČEZ Distribuce a.s. Děčín 
Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:   0 Zdržel se: 0 

     Usnesení č. 112/2020 
 

10. ZO Zbraslavice vyhlašuje záměr obce Zbraslavice v souladu se Zákonem o obcích, 
č. 128/2000 Sb., v platném znění prodat stavební parcely „ na Šibenici“ ve Zbraslavicích, kde 
budou do jednoho roku vybudovány inženýrské sítě. 
           

Pozemek parc. č.  Výměra m
2 Obec a katastrální území Druh pozemku 

2560/4 817 Zbraslavice Trvalý travní porost 

2560/5 949 Zbraslavice Trvalý travní porost 

2560/6 751 Zbraslavice Trvalý travní porost 

2560/7 753 Zbraslavice Trvalý travní porost 

2561/3 750 Zbraslavice Trvalý travní porost 

2561/4 779 Zbraslavice Trvalý travní porost 



2561/5 795 Zbraslavice Trvalý travní porost 

2561/6 1097 Zbraslavice Trvalý travní porost 

2561/7 795 Zbraslavice Trvalý travní porost 

 
ZO Zbraslavice stanovuje cenu 1800,-- Kč za 1m2. Zájemci se mohou hlásit do 12. října 2020. 
Pokud bude více zájemců, bude o výběru rozhodovat ZO Zbraslavice.  
Hlasování:   Přítomno: 11 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2 
Usnesení č. 113/2020 

 
11. Starosta informoval o kulturní akci „ Loučení s létem“ a „Dětský den s hasičem“. Zúčastnilo 

se cca 400 návštěvníků, kteří byli spokojeni. Financováno bylo ze sponzorských darů, za což 
ZO Zbraslavice velice děkuje. 
 

12. Výběrové řízení na obsazení místa knihovnice/knihovník bylo vyhlášeno dne 27. 08. 2020. 
Zájemci se mohou hlásit do 15. 09. 2020.  
  

13. ZO Zbraslavice projednalo žádost organizátorů osady Lipina o proplacení kapely HILBILIES, 
ve výši 5000,-- Kč, na tradiční akci „Válka na Lipině“, která se bude konat v sobotu 26. 09. 
2020 od 13.00 hodin. ZO Zbraslavice s proplacením souhlasí. 
Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:   0 Zdržel se: 0 

     Usnesení č. 114/2020 
 

14. ZO Zbraslavice souhlasí, aby technický dozor investora na realizaci akce „Rekonstrukce 
střešního pláště – objektu Základní školy Zbraslavice č. p. 190, 285 21“ prováděl Ing. Milan 
Svoboda za cenu 193 600,-- Kč s DPH. Byla sepsána Příkazní smlouva mezi obcí Zbraslavice 
a Ing. M. Svobodou 
Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:   0 Zdržel se: 0 

     Usnesení č. 115/2020 
 

15. ZO Zbraslavice projednalo žádost Ljuby a Vasila Ivakhiv, Zbraslavice č.p. 10, o proplacení 
nákladů na pořízení nové kuchyňské linky v hodnotě cca 25 000,-- Kč. Původní kuchyňská 
linka je shnilá a z části se rozpadá. ZO Zbraslavice s proplacením souhlasí. 
Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:   0 Zdržel se: 0 

     Usnesení č. 116/2020 
 

16. ZO Zbraslavice projednalo žádost ZŠ Zbraslavice o předfinancování projektu multimediální 
učebny ZŠ Zbraslavice ve výši 2 593 302,06 Kč včetně DPH. Projekt bude financován 
z IROP, doplatek na projekt ve výši 136 000,-- Kč si zaplatí ZŠ Zbraslavice z vlastních zdrojů. 
Hlasování:        Přítomno: 11 Pro: 11 Proti:   0 Zdržel se: 0 

     Usnesení č. 117/2020 
 

16. Příští zasedání se bude konat 12. 10. 2020 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Obce 
Zbraslavice. 

 
Ověřovatelé:   Jan Havlín           ………………………… 
      

Jaroslav Zich   …………………………. 
 

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

 


