Zápis z mimořádného veřejného
zasedání zastupitelstva obce
Krnsko ZO 6.1/2022
konaného dne 08.06.2022 od 17.00 hod.
v budově obecního úřadu

Účast: Dominika Poživilová, Josef Povolný, Jan Umlauf, Ivan Grasev, Vlastimil Kovář,
František Honc, Libor Šotek
Pozdní příchod: Dominika Poživilová - 17.10
Hosté: Ing. Karel Pánek
Hosté z řad občanů: 2

1. Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu jednání, předložení prezenční
listiny
●
●
●

Zastupitelstvo je usnášeníschopné, počet přítomných členů:
Zapisovatel: Libor Šotek
Ověřovatelé: Josef Povolný, Ivan Grasev

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
Schválení Smlouvy o dílo na dodávku a výstavbu plotu u ZŠ Krnsko
Různé
Diskuze
5. Závěr
Rozprava: Připomínky k programu? Návrhy na doplnění? Ne!

Návrh usnesení č. 1, ZO 6.1/2022:
Zastupitelstvo obce Krnsko:
● Schvaluje program jednání mimořádné veřejné schůze zastupitelstva
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●
●

Určuje zapisovatelem Libora Šotka a ověřovateli zápisu pak Josefa Povolného a
Ivana Graseva
Sděluje, že zápis z předchozího veřejného zasedání z 27.04.2022 byl ověřen
ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky

Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 1, ZO 6.1/2022 bylo schváleno

2. Schválení Smlouvy o dílo na dodávku a výstavbu plotu
u ZŠ Krnsko
Rozprava: Obec byla upozorněna na havarijní stav plotu na tarasu před základní školou. Po
kontrole se potvrdil stav plotu, kdy mnohé betonové sloupky jsou ulomené. S ohledem na
pohyb dětí v daném místě a nebezpečí spojené s chatrným plotem ve výšce nad komunikací
bylo rozhodnuto, ihned oslovit několik dodavatelů plotů s žádostí o nabídku a zahájení
výměny plotu.
Bylo osloveno 5 větších a známějších firem, ale odpověděly jen dvě a to způsobem, ze
kterého byl vyhodnocen nezájem o nabídku, dodávku i instalaci plotu. Vše sklouzlo do
informace typu - asi by se tam hodil tento nebo tento modul, tak si je objednejte na webu a
pak k tomu napočítáme sloupky jak vám to vyjde.
Vzhledem k délce plotu cca 60m, a tedy i k očekávané celkové ceně dodávky a montáže,
jsme očekávali poněkud vstřícnější přístup.
Nakonec byla oslovena firma LAMARK známá svou kvalitou plotů, která reagovala přesně jak
jsme očekávali, dorazila na místo, vše si zaměřila, vysvětlila postup a poslala nabídku.
Dorazila nabídka od firmy LAMARK, která byla přizpůsobena přímo specifickým požadavkům
oplocení u školy, kde je nutné vyrobit i mezikus plotu, který bude v místě zlomu tarasu.
Ceníková nabídka této firmy byla ve výši: 360.610,- Kč bez DPH. Pro obec se podařilo získat
slevu ve výši 25% na celý objem. Po aplikaci slevy, vychází celá nabídka na částku:
279.261,- Kč bez DPH, tedy 321.150,- Kč s DPH.
Nabídka samozřejmě vychází opticky dráž než jednoduché porovnání s nabídkou plotových
dílců předchozích firem na jejich shopech, ale pro tuto nabídku hovoří několik skutečností:
●

●
●

Firma nejprve dodá sloupky (do 14 dnů po objednání), ty si obec sama nainstaluje a
teprve po instalaci sloupků proběhne finální zaměření mezer mezi sloupky a na míru
budou vyrobeny jednotlivá plotová pole (do 3 měsíců po zaměření)...
Bude vyroben speciální díl na lom tarasu…
Firma provede samotnou montáž plotu…
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●

Díky rozložení jednotlivých částí dodávek a instalace, dojde k rozložení plateb na
několik měsíců, což je pro obec pozitivní postup…
Celkem bude dodáno 60m oplocení (25 + 1 dílců plotu a 27 ks sloupků)
Záruka na oplocení je 10 let (předchozí dodavatelé nabízeli 2 roky)
Garance povrchové úpravy minimálně 35 let (v předchozích nabídkách 10 let)
Byly prověřeny internetové reference této firmy (v pořádku)

Návrh usnesení č. 2, ZO 6.1/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci k nabídce firmy LAMARK s.r.o., Hradec Králové
(IČ: 27467473). Všem zastupitelům byly zaslány předem podklady k prostudování.
Zastupitelstvo obce tímto schvaluje nabídku a současně tedy i Smlouvu o dílo (číslo smlouvy:
2022 - 100220824) s firmou LAMARK s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce, aby na základě Směrnice 1/2018 o
zadávání veřejných zakázek, společně danou smlouvu o dílo podepsali.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 2, ZO 6.1/2022 bylo schváleno

3. Různé
●
●

Obecní vozidlo Renault Trafic aktuálně neprošlo technickou kontrolou a řešily se
varianty jak postupovat při jeho opravě nebo spíše při jeho prodeji.
S tím souvisí nutnost řešit obědy pro školu, protože v případě prodeje vozu (velmi
pravděpodobné) je nutné vyřešit stravování ve škole a školce. Asi nejrozumnější by
bylo, kdyby si přímo škola objednala dovážku obědů na klíč. Je neekonomické, aby z
tohoto důvodu kupovala obec vozidlo, které k ničemu jinému nepotřebuje.

4. Diskuze
●

Je škoda že na dnešní schůzi nedorazil zástupce školy, když se řeší oplocení u školy.
Bylo by vhodné sjednat se školou schůzku a probrat vztah mezi obcí a školou a to i s
ohledem na auto, obědy a snad i malování ve škole.

5. Závěr
●

Děkuji všem účastníkům za pozornost a za zájem o naši obec.
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Vyvěšeno na úřední desce obce Krnsko dne: 11. 06. 2022
Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup
Sejmuto z úřední desky dne: 30. 06. 2022
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