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Zápis č. 32
ze schůze zastupitelstva obce Kunžak dne 11. 05. 2013 v 10.oo hodin
Přítomni: Čapek Jar., Vobrová D., Kálal R., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka
P., Brunnerová A., Budíček M., dostavil se v 10.10 po projednání bodu č.1
Omluven: Kudrna J., Král P., Popela P.
Veřejnost: p. Kloiber, p. Čermák, p. Procházková, p. Procházková ml.,
viz. Prezenční listina veřejnost
Program:
l. Předání osvědčení o vzniku mandátu zastupitele Zastupitelstva obce Kunžak a
složení slibu nového zastupitele
2. Diskuze
3. Závěr
Starosta navrhuje doplnit program o bod výběr dodavatele na „Čistící stroj s chodící
obsluhou a Mycí stroj“ pro ZŠ SNW Kunžak.
Zastupitelstvo navržený program jednání včetně doplnění schvaluje.
Hlasování: jednohlasně
Starosta vyzval přítomnou veřejnost, zda se budou chtít vyjádřit k bodům schváleného
programu. K bodu č. 1 se chce vyjádřit p. Kloiber a paní Procházková.
Zapisovatelka: Šteflová Eva
Ověřovateli zápisu byli určeni: Vobrová D., Ing. Moučka P.
Ověřovatelé zápisu 31. zasedání zastupitelstva obce Kunžak ze dne 25.04.2013 zápis ověřili
bez výhrad. Žádné další připomínky k dnešnímu dni k zápisu nebyly.
K bodu 1.
Dne 25.4.2013 rezignoval na funkci člena Zastupitelstva obce Kunžak MVDr. Vít Němec.
V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. nastupuje za člena zastupitelstva náhradník
z kandidátní listiny téže volební strany Sdružení nezávislých kandidátů „Zdravý rozum“
v pořadí podle § 45 odst. 5 a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu. Takto
nastoupenému členu zastupitelstva předá zastupitelstvo obce, do 15 dnů poté co se mandát
uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce a kterým dnem se jím stal.
Není-li náhradník, zůstane mandát uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva.
Dne 26.4.2013 se členem Zastupitelstva obce Kunžak stal pan Milan Sobek. Dne 6.5.2013
pan Milan Sobek na mandát člena zastupitelstva obce rezignoval.
Dne 7.5.2013 se jako další náhradník stal členem Zastupitelstva obce Kunžak pan Pavel
Doležal. Téhož dne tj. 7.5.2013 pan Pavel Doležal na mandát člena zastupitelstva obce
rezignoval.
Dne 8.5.2013 se jako další náhradník stal členem Zastupitelstva obce Kunžak pan Ladislav
Semotán. Dne 9.5.2013 pan Ladislav Semotán na mandát člena zastupitelstva rezignoval.
Dne 10.5.2013 se jako další náhradník stal členem Zastupitelstva obce Kunžak pan Martin
Budíček. Pan Martin Budíček byl dne 9.5.2013 dopisem informován o tom, že se dnem
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10.5.20103 stal členem Zastupitelstva obce Kunžak a že na zasedání Zastupitelstva obce
Kunžak dne 11.5.2013 mu bude předáno osvědčení o tom, že se dnem 10.5.2013 stal členem
Zastupitelstva obce Kunžak.
Nový člen zastupitelstva obce složí na nejbližším zastupitelstvu obce, kterého se zúčastní
slib, tak jak je uvedeno v § 69, odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění. Nový člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupiteli obce pronesením
slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu podpisem.
Pan Martin Budíček se na dnešní jednání zastupitelstva nedostavil. Starosta do současné
doby neobdržel rezignaci pana Martina Budíčka na mandát člena Zastupitelstva obce Kunžak.
Nový zastupitel složí slib na nejbližším jednání Zastupitelstva obce Kunžak.
Zastupitelstvo obce Kunžak osvědčuje, že se pan Martin Budíček, Valtínov čp. 49 stal dne
10.5.2013 členem Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
Poté se ke slovu přihlásila p. Procházková a upozornila, že byla již také oslovena, aby se stala
členkou zastupitelstva a dotázala se jak je to možné. Starosta odpověděl, že po rezignaci
MVDr. Víta Němce, oslovil telefonicky a poté písemně možné náhradníky, zda by přijali
mandát. Všichni oslovení náhradníci v pořadí před ní sdělili, že mandát nepřijímají. Druhý
den, po konzultaci s Krajským úřadem oslovil starosta písemně postupně každého náhradníka
v souladu s volebním zákonem v pořadí vzešlém z voleb.
Dále se ke slovu přihlásil pan Kloiber, současně se v tuto chvíli na zasedání zastupitelstva
dostavil pan Martin Budíček. P. Kloiber sdělil následující:
- že vzhledem k tomu, že pan starosta nepostupoval podle zákona o volbách doporučuje p.
Budíčkovi, aby nepřijímal dekret. Pan Němec odešel, protože v zastupitelstvu nemohl
fungovat a je toto ochoten kdykoliv dosvědčit. Když došlo ke kolapsu ohledně nástupu
nového člena zastupitelstva za sdružení „ Zdravý rozum“ byl osloven, aby jednal za toto
sdružení. Dnes přišel poblahopřát paní Procházkové ke jmenování člena zastupitelstva,
bohužel zapomněl donést kytku. Zapisovatelku vysloveně upozornil, že jí hrozí právní postih
pokud zápis nebude zapsán doslovně, tak jak říká, ale bude dělán se starostou až po
zastupitelstvu, tak jak to dělala paní Matoušková. Na to byl starostou upozorněn, aby úřednici
nevyhrožoval.
Pan Kloiber se dotázal pana starosty zda ví, že nepostupoval podle zákona a zda hodlá toto
napravit nebo zda se má v této záležitosti obrátit na arbitráž. Pan starosta odpověděl, že
postupoval podle zákona a pokud se pan Kloiber chce obrátit na příslušnou arbitráž ať tak
učiní. Pan Kloiber se souhlasem přítomných pořídil několik snímků zastupitelů a
zapisovatelky.
Pan Budíček se dotázal, jak je možné, že mu přišel dopis o nastoupení do funkce zastupitele
obce, když již dříve starostovi telefonicky sdělil, že funkci nepřijímá. Na to bylo starostou
sděleno, že aby byl postup v souladu s volebním zákonem je nutná písemná rezignace od
všech náhradníků v pořadí vzešlém z voleb. Pan Budíček dále sdělil, že na funkci zastupitele
obce hodlá rezignovat.
Přítomná veřejnost po projednání tohoto bodu opustila zasedací místnost.
K bodu 2:
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Starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka čistícího stroje s chodící obsluhou pro
ZŠ SNW Kunžak “ ze dne 06. 05. 2013 v 16.15 hodin
Komise: Mgr. Eva Krafková - předseda /losem/
Miroslava Váňová
Petr Král
Obeslány byly tyto firmy:
-

KÄRCHER s.r.o., Modletice 141, 251 01 Modletice
TENNANT, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha
VAPKA s.r.o. prodej a servis čistící techniky, Rolnická č. 74, Opava
ECOCLEAN, Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha 9

V termínu byly doručeny tyto nabídky:
-

ECOCLEAN, Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha 9
KÄRCHER s.r.o., Modletice 141, 251 01 Modletice

Další nabídky nebyly doručeny.
Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté
předsedkyně komise v 16.15 hodin otevřela první doručenou nabídku:
ECOCLEAN, Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha 9
KÄRCHER s.r.o., Modletice 141, 251 01 Modletice
Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Dodávka čistícího stroje
s chodící obsluhou pro ZŠ SNW Kunžak“ pořadí firem takto:
1. KÄRCHER s.r.o., Modletice 141, 251 01 Modletice
nabídnutá cena: 73.372,- Kč bez DPH
88.780,12 Kč včetně DPH
2. ECOCLEAN, Mladoboleslavská 968, 197 00 Praha 9
nabídnutá cena: 94.890,- Kč bez DPH
114.816,90 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na dodávku čistícího stroje s chodící obsluhou
byla vybrána firma KÄRCHER s.r.o., Modletice 141, 251 01 Modletice za nabídnutou cenu
88.780,12 Kč včetně DPH.
Hlasování: jednohlasně
Dále starosta seznámil zastupitelstvo se zápisem ze zasedání komise pro otevírání obálek a
vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka mycího stroje Winterhalter GS502 pro ZŠ
SNW Kunžak“ ze dne 06. 05. 2013 v 16.30 hodin
Komise: Mgr. Eva Krafková - předseda /losem/
Miroslava Váňová
Petr Král
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Obeslány byly tyto firmy:
-

Catera s.r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
GASTROFORM s.r.o., Ondrova 9, 635 00 Brno
GASTROART s.r.o., Ve Dvoře 807, 252 42 Jesenice u Prahy
Kovoslužba OTS a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01 České Budějovic

V termínu byly doručeny tyto nabídky:
-

Catera s.r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Kovoslužba OTS a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01 České Budějovice

Na základě zveřejnění výzvy byly doručeny tyto nabídky:
-

POTRAVINOMONT technologie pro gastronomii, Sušilova 45, 750 02 Přerov
HRASPO spol. s r.o., Krejčího 40a, 627 00 Brno

Výběrová komise byla seznámena s textem výzvy k podání nabídky na výše uvedenou akci. Poté
předsedkyně komise v 16.30 hodin otevřela první doručenou nabídku:
-

POTRAVINOMONT technologie pro gastronomii, Sušilova 45, 750 02 Přerov
HRASPO spol. s r.o., Krejčího 40a, 627 00 Brno
Catera s.r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
Kovoslužba OTS a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01 České Budějovice

Komise zevrubně posoudila došlé nabídky a v souladu se Směrnicí obce Kunžak o zadávání
veřejných zakázek předkládá zastupitelstvu obce Kunžak na akci „Dodávka mycího stroje
Winterhalter GS502 pro ZŠ SNW Kunžak“ pořadí firem takto:
-

POTRAVINOMONT technologie pro gastronomii, Sušilova 45, 750 02 Přerov
vyloučen - jiný typ stroje

1. Catera s.r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice
nabídnutá cena: 132.219,-- Kč bez DPH
159.985,-- Kč včetně DPH
2. HRASPO spol. s r.o., Krejčího 40a, 627 00 Brno
nabídnutá cena: 144.203,30 Kč bez DPH
174.485,99 Kč včetně DPH
3. Kovoslužba OTS a.s., J. Čarka 1863/7, 370 01 České Budějovice
nabídnutá cena: 153.041,32 Kč bez DPH
185.180,-- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí s tím, aby na dodávku mycího stroje Winterhalter GS502
byla vybrána firma Catera s.r.o., Žižkova 12, 371 22 České Budějovice za nabídnutou cenu
159.985,-- Kč včetně DPH .
Hlasování: jednohlasně
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Usnesení č. 32
Zastupitelstva Obce Kunžak dne 11. 05. 2013
Zastupitelstvo Obce Kunžak
O s v ě d č u j e:
- že se pan Martin Budíček, Valtínov čp. 49 stal dne 10.5.2013 členem Zastupitelstva obce
Kunžak.
S o u h l a s í:
- s tím, aby na dodávku čistícího stroje s chodící obsluhou byla vybrána firma KÄRCHER
s.r.o., Modletice 141, 251 01 Modletice za nabídnutou cenu 88.780,12 Kč včetně DPH.
- s tím, aby na dodávku mycího stroje Winterhalter GS502 byla vybrána firma Catera s.r.o.,
Žižkova 12, 371 22 České Budějovice za nabídnutou cenu 159.985,-- Kč včetně DPH .

Ověřovatelé:
Drahoslava Vobrová

Ing. Petr Moučka

Čapek Jaroslav
starosta obce

Schůze skončila v 11.00 hodin
Zapsala: Šteflová

