ZÁPIS
Z 38. zasedání Zastupitelstva obce Študlov, konaného dne 7. 7. 2022 v 15:00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu
Přítomni: Ladislava Šerá, Josef Chovanec, Mgr. Tomáš Zádrapa, Svatopluk Surovec, František Tvarůžek, Mgr.
Hana Poláchová, Ing. Martina Havelková DiS, Petr Běloň, Mgr. Ludmila Proislová
Omluveni: - nejsou
Další přítomní jsou zapsáni v prezenční listině.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení zapisovatele zápisu
Schválení pořadu jednání zastupitelstva
Výběrové řízení „Obnova soustavy veřejného osvětlení Študlov“
Informace starostky obce a diskuse
Závěr

1. Starostka obce paní Ladislava Šerá (dále předsedající) přivítala všechny na 38. zasedání zastupitelstva
obce.
Předsedající uvedla, že Informace o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce
Obecního úřadu Študlov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 6. 2022
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
2. Předsedající určila ověřovatele zápisu pana Petra Běloně a paní Mgr. Hanu Poláchovou, oba jmenovaní
souhlasili.
3. Předsedající určila zapisovatele zápisu pana Mgr. Tomáše Zádrapu, pan Zádrapa také vyjádřil souhlas.
4. Předsedající informovala členy o pořadu jednání zastupitelstva, přečetla program, jak byl zveřejněn
v Informaci o konání zastupitelstva na úřední desce. Zeptala se, zda má někdo návrh na doplnění programu,
nebo má jiný podnět k programu dnešního zasedání. Nikdo se nepřihlásil, proto předsedající přednesla ke
schválení návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Študlov schvaluje pořad jednání
zastupitelstva obce Študlov v tomto znění
POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení zapisovatele zápisu
Schválení pořadu jednání zastupitelstva
Výběrové řízení „Obnova soustavy veřejného osvětlení Študlov“
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6.
7.

Informace starostky obce a diskuse
Závěr

Hlasování: 7 pro
(usnesení 38/4)

5. Výběrové řízení „Obnova soustavy veřejného osvětlení Študlov“
Předsedající předložila zastupitelům výsledek jednání hodnotící komise, která na svém jednání posoudila
soulad technického řešení nabízeného účastníkem s technickou specifikací stanovenou zadavatelem
v zadávacích podmínkách a zjistila, že nabídka firmy Lamberga s.r.o. nesplňuje požadované hodnoty na
maximální instalovaný příkon navrhovaných svítidel: Pro úsek 1 požadovaný Pmax =20W, navrhovaný Pmax
=30W, úsek 2 požadovaný Pmax=15 W, navrhovaný Pmax=19W. Tímto hodnotící komise konstatuje, že
uchazeč Lamberga s. r. o. nedodržel podmínky zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o nesplnění
požadavků nasvícení jednotlivých úseků. Předsedající se dotázala na případné dotazy. Pan Tvarůžek se
zeptal, zda je vyloučení důvodné, předsedající uvedla, že ano pro nesplnění požadavku na maximální příkon,
výzva k objasnění není možná, jelikož se jedná o podstatnou náležitost nabídky, kterou nemůže dodavatel
změnit. Paní Proislová se zeptala na to, zda byla posuzována nabídka uchazeče dalšího v pořadí –
společnosti Walektro a zda obsahuje všechny požadované náležitosti. Předsedající uvedla, že taktéž tato
nabídka není zcela bezchybná, obsahuje však pouze nedostatek v dokladové části, kterou je možné výzvou
k objasnění odstranit. Nikdo další se již s dotazem nepřihlásil a proto
Předsedající navrhla usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce Študlov na základě doporučení hodnotící
komise vylučuje účastníka výběrového řízení firmu Lamberga s. r. o., IČ 29241723 z další účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Obnova soustavy veřejného
osvětlení Študlov“
Hlasování: 9 pro
(usnesení 38/5)
6. Informace starostky obce a diskuse
Předsedající objasnila zastupitelům další postup ve výběrovém řízení a to oslovení firmy Walektro, která se
umístila na 2. místě. Dnes jí bude zaslána výzva k objasnění kvalifikace a nabídky. Pokud všechny dotazy
firma zodpoví a dodá potřebné dokumenty, starostka svolá zasedání zastupitelstva co nejdříve, aby se
mohlo začít s realizací.
7. Závěr
Předsedající poděkovala zastupitelům za účast, popřála všem příjemnou dovolenou a ukončila 38. zasedání
zastupitelstva obce

Zapsal: Mgr. Tomáš Zádrapa
Dne: 07. 07. 2022
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Usnesení přijatá na 38. zasedání zastupitelstva obce Študlov, konaném dne 7. července 2022
Zastupitelstvo obce Študlov

38/4 schválilo
pořad jednání zastupitelstva obce Študlov v tomto znění:
POŘAD JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu
Určení zapisovatele zápisu
Schválení pořadu jednání zastupitelstva
Výběrové řízení „Obnova soustavy veřejného osvětlení Študlov“
Informace starostky obce a diskuse
Závěr

38/5 schválilo
na základě doporučení hodnotící komise vylučuje účastníka výběrového řízení firmu Lamberga s. r. o., IČ
29241723 z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Obnova
soustavy veřejného osvětlení Študlov“

Ověřovatelé zápisu: ------------------------------------Petr Běloň, v. r.

Starostka obce:

--------------------------------------------Mgr. Hana Poláchová, v. r.

----------------------------------Ladislava Šerá, v. r.
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