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Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou konaného dne 8.7.2019

Jednání Zastupitelstva města zahájil v 18:02 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla (dále jen
také „předsedající“). Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby informace o
svolání zasedání včetně programu byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce
Městského úřadu Svoboda nad Úpou včetně elektronické v souladu se zákonem o obcích nejméně 7
dní předem a v souladu s jednacím řádem zastupitelstva nejméně 10 dní předem, a to od 26.6.2019 do
8.7.2019 a dále pozvánka s programem byla zveřejněna na místech v souladu s jednacím řádem
zastupitelstva.
Předsedající kontrolou prezenční listiny (příloha tohoto zápisu) konstatoval, že je přítomno 11 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva) s tím, že čtyři členové zastupitelstva
jsou řádně omluveni, takže zastupitelstvo je podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Přítomni: členové ZM – MARTIN DAVID, Mgr. PAVEL DVOŘÁK, ZDENKA DVOŘÁKOVÁ,
PETR HORÁČEK, TOMÁŠ HOVARD, Mgr. ONDŘEJ ORAVEC, Ing. HELMUT RUSE, Mgr.
ZDENĚK ŠAFÁŘ, Ing. JIŘÍ ŠPETLA, Mgr. PETR TÝFA, MILAN ZELINSKÝ
Omluveni: Mgr. JAN HAINIŠ, Ing. JAROSLAV CHMELAŘ, JAN JANOUŠ, Bc. MARTIN
VLÁŠEK
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Předsedající určil ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva města, a to pana Martina Davida
a pana Petra Horáčka. Dále předsedající pověřil tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou pořízením
zápisu z tohoto zasedání.
2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s programem:
Poř.č. Název programu
1.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky

2.

Schválení programu jednání

3.

Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4.

Výběr zhotovitele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava veřejného osvětlení v
ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě
Svoboda nad Úpou

5.

Rozpočtové opatření č. 5/2019

1

Předsedající vyzval přítomné, zda má někdo návrh na změnu či doplnění programu. Žádný návrh
nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 8.7.2019.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/62/6/2019 bylo přijato.
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (pan Mgr. Ondřej Oravec a pan Mgr. Petr Týfa) z 5. veřejného
zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 24.6.2019, aby podali zprávu o ověření zápisu.
Za ověřovatele podali zprávu společně oba pánové o ověření zápisu bez námitek.
Předsedající vyzval ostatní členy zastupitelstva, zda mají námitky k tomuto zápisu, který byl všem
členům zastupitelstva zaslán emailem dne 1.7.2019, je zveřejněn na webu města a usnesení z něj pak
budou zveřejněna v srpnovém vydání novin Svoboda fórum. Nikdo z přítomných nepodal námitku,
a proto starosta navrhl usnesení:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 24.6.2019 bez námitek.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/63/6/2019 bylo přijato.
4. Výběr zhotovitele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava veřejného osvětlení v
ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda
nad Úpou
Zastupitelstvu města byl předložen Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci
veřejné zakázky vedené jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb.
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jejíž zadávání se v
souladu s § 31 zákona neřídí tímto zákonem, na stavební práce s názvem "Oprava veřejného osvětlení
v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě Svoboda nad Úpou"
(viz příloha originálu zápisu).
Starosta informoval přítomné o průběhu zadávacího řízení, kdy předpokládaná hodnota zakázky dle
Výzvy byla 5.607.193,94 Kč bez DPH. Byly přijaty pouze dvě nabídky, přestože zadávací řízení bylo
zveřejněno
téměř
celý
měsíc
na
profilu
zadavatele
https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00278335, a to od:
Nabídka č. 1 – ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ
257 51 018, nabídnutá cena 6.972.500,- Kč bez DPH (8.436.725,- Kč včetně DPH)
Nabídka č. 2 – Tlachač s.r.o., se sídlem Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 035 05 847,
nabídnutá cena 6.093.572,53 Kč bez DPH (7.373.222,16 Kč včetně DPH)
Byla vedena krátká diskuse o rozdílu mezi projektantským rozpočtem a nejnižší nabídkovou cenou,
kdy projektantský rozpočet převýšil nejnižší nabídkovou cenu o necelých 0,5 mil. Kč. Bylo
konstatováno, že projektová dokumentace je z roku 2018 a navýšení je způsobeno zejména
navyšujícími se mzdovými náklady dodavatelů v roce 2019, kdy musí reagovat na mzdové požadavky
zaměstnanců. Dále bylo konstatováno, že na všechny tři lokality je přiznána dotace v celkové výši 5
mil. Kč a bylo by škoda tuto akci nerealizovat. V rámci přítomných členů zastupitelstva nikdo nepodal
námitku vůči realizaci této akce, a proto starosta navrhl usnesení, o kterém bylo hlasováno:
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jejíž
zadávání se v souladu s § 31 zákona neřídí tímto zákonem, na stavební práce s názvem "Oprava
veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě
Svoboda nad Úpou" nabídku od firmy Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24
Svoboda nad Úpou, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Firma nabídla cenu ve výši 6.093.572,53 Kč bez DPH (7.373.222,16 Kč včetně 21% DPH).
Předpokládaná hodnota zakázky dle Výzvy byla 5.607.193,94 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem dne
8.7.2019.
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/64/6/2019 bylo přijato.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Zastupitelstvu města byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 včetně rozpisu a
podrobného komentáře (vše viz přílohy originálu zápisu), přičemž rozpočtové změny jsou popsány
podrobně v rozpisu rozpočtového opatření a souvisí zejména s předchozím bodem:
Rozp. skladba
ODPA
POL
1122

P ŘÍJ MY
č.
1

Částka

Text
Daň z příjmů právnických osob placená obcí - vazba na výdej

220 400
220 400

Celkem třída 1 : Daňové příjmy

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2019

220 400

VÝDAJE
Rozp. skladba
ODPA
POL

3631

6121

3639

6121

Skupina 3: Služby
6399

5365

Text

č.

Částka

Veřejné osvětlení - oprava VO ve 3 lokalitách, předpokládaná hodnota
6.785.000 Kč včetně DPH, vysoutěženo za cenu s DPH ve výši
7.373.222,16 Kč. V rozpočtu je i přes navýšení v rámci minulého RO
jen 6.930.000 Kč, čisté navýšení činí 444.000 Kč, je nutné počítat s
2
autorským dozorem, administrací zakázky z hlediska dotace (dosud
cca 35.000 Kč), byly uhrazeny energetické posudky (3x20.000 Kč),
upravena PD (48.500 Kč), takže navýšení zaokrouhleně s rezervou o
670.000 Kč na celkových 7.600.000 Kč
Rekonstrukce školních dílen - na akci nebyla přidělena dotace, v
3
letošním roce tedy nebude realizováno ani z vlastních prostředků s ohledem na čas, nutnost případně vysoutěžit firmu apod.
pro obyvatelstvo
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670 000

5 417 000
4 747 000

Daň z příjmů právnických osob placená obcí - vazba na příjem

220 400

Skupina 6: Všeobecná veřejná správa a služby

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2019

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 5/2019
CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 5/2019
Rozdíl příjmů a výdajů v rámci RO č. 5/2019
8115

220 400

-

4 526 600

220 400
4 526 600
4 747 000

-

FINANCOVÁNÍ
5

Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let - snížení

CELKEM FINANCOVÁNÍ v rámci RO č. 5/2019
3

-

-

4 747 000

4 747 000

Tajemnice MěÚ krátce okomentovala jednotlivé položky rozpočtového opatření. Starosta poté
vyzval přítomné k diskusi, žádný námět nebyl podán, a proto navrhl usnesení, o kterém bylo
hlasováno:
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.5/2019 činí objem celkových příjmů 220.400,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této
změně se zvyšují na 47.846.761 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 5/2019 činí mínus 4.526.600,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižují
na 61.004.871 Kč), financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 5/2019 činí mínus
4.747.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižuje na
13.158.110,-Kč).
Hlasování:
pro – 11
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. ZM/65/6/2019 bylo přijato.
Starosta poděkoval všem za účast, popřál všem hezké prázdniny a jednání zastupitelstva ukončil v
18:15 hodin.
Zápis byl dokončen dne 9.7.2019.
Ing. Jiří Špetla, v.r. dne 9.7.2019
starosta města
Ověřovatelé zápisu:
Martin David, v.r. dne 9.7.2019
Petr Horáček, v.r. dne 9.7.2019
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Výpis usnesení z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města
Svobody nad Úpou konaného dne 08.07.2019
USNESENÍ č. ZM/62/6/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 8.7.2019.
USNESENÍ č. ZM/63/6/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 24.6.2019 bez námitek.
USNESENÍ č. ZM/64/6/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci veřejné zakázky vedené jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), jejíž
zadávání se v souladu s § 31 zákona neřídí tímto zákonem, na stavební práce s názvem "Oprava
veřejného osvětlení v ulicích Lázeňská, Horská, Černohorská, K Muchomůrce a Spojovací ve městě
Svoboda nad Úpou" nabídku od firmy Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542 24
Svoboda nad Úpou, která byla vyhodnocena v souladu s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny. Firma nabídla cenu ve výši 6.093.572,53 Kč bez DPH (7.373.222,16 Kč včetně 21% DPH).
Předpokládaná hodnota zakázky dle Výzvy byla 5.607.193,94 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem dne
8.7.2019.
USNESENÍ č. ZM/65/6/2019
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 (viz příloha originálu zápisu). V rámci rozpočtového opatření
č.5/2019 činí objem celkových příjmů 220.400,-Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2019 po této
změně se zvyšují na 47.846.761 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření
č. 5/2019 činí mínus 4.526.600,-Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižují
na 61.004.871 Kč), financování rozdílu v rámci rozpočtového opatření č. 5/2019 činí mínus
4.747.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2019 po této změně se snižuje na
13.158.110,-Kč).
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