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Zápis číslo 4/2015 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25. 5. 2015 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva obce zahájil v 19:30 hodin starosta obce a přivítal přítomné členy zastupitelstva. 

Konstatoval, že je přítomno 6 členů Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou a tedy je zastupitelstvo 

usnášeníschopné. 

 

Schválení programu 4. zasedání zastupitelstva obce 

 

 

Program zasedání: 

 

1. Zahájení 

2. Námitky člena ZO proti zápisu z 3. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 8. 4. 2015 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

4. Vnitřní směrnice č. 2/2012 pro evidenci a zadávání zakázek malého rozsahu Obcí Vážany nad 

Litavou – aktualizace 

5. Zakázka na pořízení komunální techniky - zadání 

6. Zakázka na stavbu multifunkčního hřiště MFH – vyhodnocení 

7.  Zakázka na úvěr na MFH a komunální techniku 

8. Diskuse  

9. Usnesení 

10. Závěr 

 

Starosta navrhnul doplnit program zasedání zastupitelstva ještě o bod, a to „Zakázka na úvěr na MFH a 

komunální techniku“, který je již vložen, jako bod pod poř. číslem 7 programu. 

 

Hlasování o programu: 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Program jednání i doplnění programu byl schválen. 

 

2. Námitky člena zastupitelstva obce proti zápisu z 3. zasedání ZO Vážany nad Litavou ze dne 8. 4. 

2015  

Podle § 95 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, námitky člena ZO proti zápisu z jednání ZO rozhodne 

nejbližší zasedání ZO.  

Námitky nebyly vzneseny.  

 

3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných provádět zápis ze zasedání, se nikdo nepřihlásil. Zápis 

provedl starosta. 

 
Jako ověřovatele zápisu starosta navrhul: Jaroslava Řezáče a Karla Škraňku 

Výsledek hlasování pro J. Řezáče: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (J. Řezáč).). 

Výsledek hlasování pro K. Šraňku: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (K. Škraňka). 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Ing. Jaroslav Řezáč a pan Karel Škraňka. 

 

Přítomni: starosta - Ing. Václav Matyáš, místostarosta -  Josef Hloužek 

 
 

členové -  Ludmila Pilátová, Mgr. Anna Pišová, Ing. Jaroslav Řezáč, Karel Škraňka 

 

Nepřítomni: 

 

  Petr Smejsík - omluven 
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4. Vnitřní směrnice č. 2/2012 pro evidenci a zadávání zakázek malého rozsahu Obcí Vážany nad 

Litavou – aktualizace 

 

Starosta seznámil přítomné s faktem, došlo ke změně parametrů zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, kde se navýšily limity z 1 mio. na 2 mio. Kč a z 3 mio. na 6 mio. Kč. Dle znění paragrafu 12, 

písm. c): Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 

nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2.000.000,- Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6.000.000,- Kč bez daně z přidané 

hodnoty. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje aktualizaci (dle číslování v r. 2015 nové) směrnice Obce Vážany n/L., pro evidenci a zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu.  

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

 

5.  Zakázka na pořízení komunální techniky - zadání 

 

Starosta informoval o havarijním stavu komunálního traktoru (KT) Obce, který je v současnosti odstaven 

z provozu s poruchou převodovky.  Původní myšlenka byla, aby Obci zajistil nový KT pan T. Hrdinka, jako 

odškodnění za uběhlé roky bezúplatného navážení skládky na katastru obce. Jednání však nedopadla ku 

prospěchu Obce a je na Obci, aby KT pořídila ze svých zdrojů. 

Stávající, nepojízdný KT, vzhledem k jeho stáří a poruchovosti, kdy další četné opravy jsou nerentabilní, je 

nutné bezodkladně nahradit adekvátním novým KT s čelním nakladačem. Na Obci se poruchou KT přerušily 

plánované a potřebné práce (mulčování trávy, odvozy zejm. biologického odpadu, nemožnost pokračovat 

v započatých stavebních pracích, atd.). 

Zařízení, která se do teď na starém traktoru používala, musí mít agregaci na nově pořízený KT.  

 
Parametry zadání k výběru traktoru pro účely obce Vážany nad Litavou  

Víceúčelový traktor s čelním nakladačem, pro údržbu komunikací, správu obecních a veřejných 

ploch, údržbu zelených - travnatých ploch, k odvozu materiálů apod. 

Obecným průzkumem existující a používané techniky, ověřením si zkušeností jiných uživatelů, 

zvláště obecních úřadů, byly stanoveny širší parametry pro nákup této techniky. 

 kompaktní komunální traktor /umožní jak komunální údržbu obecních ploch ale i 

zahradní a parkové práce/ 

 vnější šíře cca do 125 cm, max. výška cca do 200cm, celková délka do cca 260 cm, 

hmotnost do cca do 1400 kg 

 výkon motoru cca min 25 HP  

 druh motoru vznětový, splňující současné platné emisní normy 

 pohon 4x4 

 uzávěrka diferenciálu 

 hydraulické řízení (malá ovládací síla) 

 hydrostatická převodovka  

 nezávislá vývodová hřídel zadní 540ot/min   

 zadní hydraulický závěs se sílou zdvihu alespoň 550kg 

 tažná síla cca 1,3 tuny 

 opatřeno kabinou pro zimní provoz 

 pro obsluhu není nutný ŘP skupiny T 

 snadný převoz na auto-vleku 

 možnost na konstrukci traktoru připojit čelní nakladač se zdvihovou silou alespoň 

500kg  

 traktor umožní agregaci následného přípojného zařízení: 

o zametací kartáč  

o rozmetadlo inertního posypového materiálu 
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o přípojný vozík s možností výklopu /kapacita cca 800 -1500kg/ 

o mulčovač do zadních ramen  

o rotační kypřič do zadních ramen 

Starosta pošle bezodkladně poptávku na tři autorizované dodavatele komunální a zahradní techniky, za 

účelem získání cenové nabídky pro Obec Vážany n/L., která musí být vyhotovena ve výše  uvedených 

parametrech a rychlého dodání, urgentně potřebného stroje. Ohled bude brán zejména na cenu kompletu, 

dobré reference, možného splátkového kalendáře dodavatele (25% ceny při dodání, 50% do 3 měsíců od 

dodání a 25% do 6 měsíců od dodání) a na dostupnost servisu do 60 km. 

 
Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje, aby starosta bezodkladné zadal poptávku na nákup nového traktoru s čelním nakladačem, kde 

hlavními parametry výběru bude cena kompletu, platební podmínky a dostupný servis do 60 km od obce 

Vážany n/L. 
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

6.   Zakázka na stavbu multifunkčního hřiště - vyhodnocení 

 

Starosta informoval přítomné, že počátkem května r. 2015, po obdržení informace o schválení dotace ČEZ 

na modernizaci víceúčelového hřiště, ve výši 700 tis. Kč a z časových důvodů, kdy Obec by chtěla na letošní 

Bartolomějské hody slavnostně otevřít toto nové multifunkční hřiště, zadal přes společnost Handl s.r.o., dne 

4. 5. 2015 poptávku na dodávku výše uvedené stavby, která byla zveřejněna a rozeslána, formou zadávací 

dokumentace na čtyři, referencemi doporučené, renomované společnosti. 

 

Návrh na usnesení: 

6.1. ZO schvaluje postup starosty obce při zadávání zakázky malého rozsahu, tj. stavebních prací pro 

vybudování víceúčelového hřiště, ještě před jejím schválením zastupitelstvem obce, což však již odpovídá 

nově schválené vnitřní směrnici č. 4/2015. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

Návrh na usnesení: 

6.2. ZO schvaluje na doporučení výběrové komise jako dodavatele stavebních prací víceúčelového hřiště 

firmu JM Demicarr s.r.o. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 5, proti 0, zdržel se 1 (L. Pilátová) 

 

7.  Zakázka na úvěr na MFH a komunální techniku 

 
Starosta informoval, že na základě reality budování multifunkčního hřiště byly osloveny, zatím jen 

nezávazně, bankovní ústavy s poptávkou na úvěr na tuto akci, ke které je třeba přiřadit i částku na nákup 

komunální techniky.  

Oficiální poptávky budou zaslány po projednání zadání zakázky na mimořádném zasedání zastupitelstva, 

kde je nutno určit výši úvěru. 

Starosta navrhuje úvěr ve výši 1.950.000,- Kč, s rozdělením 1,5 mio. Kč na vybudování multifunkčního 

hřiště a 450 tis. Kč na komunální techniku. 

 
Návrh na usnesení: 

7.1. ZO schvaluje zadání poptávky na úvěr ve výši 1.950.000,- Kč u bankovních institucí: ČS, a.s., KB a 

ČSOB. 

Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 

Návrh na usnesení: 

7.2. ZO jmenuje 5-ti člennou vývěrovou komisi ve složení 1. Ing. Václav Matyáš, 2. Josef Hloužek, 3. Karel 

Škraňka, 4. Mgr. Anna Pišová, 5. Ludmila Pilátová, která otevře a posoudí nabídky a navrhne zastupitelstvu 

obce nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění.  
Výsledek hlasování o usnesení: Pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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8.   Diskuze  
 

1. Starosta informoval přítomné o záměru obce, umístit na autobusovou zastávku veřejně dostupnou 

půjčovnu knih, a to jak pro ty, kteří denně dojíždí do práce, aby měli možnost v dopravních spojích číst 

knihy a rovněž pro kohokoli, který zatouží po rychlém čtení. Veřejně dostupná půjčovna knih bude občanům 

k dispozici od 1. 6. 2015. 

Odpovědní komentář: 

L. Pilátová reagovala, že výbor pro kulturu a školství si vezme tuto půjčovnu knih, společně se starostou, 

pod patronaci. 

 

2. L. Pilátová informovala přítomné o vybavení místní knihovny novým počítačem, který umožní lepší 

propojení s knihovnou ve Vyškově. 

Odpovědní komentář: 

Starosta reagoval, že počítač byl pořízen bezúplatně ze sponzorského daru. 

 

9. Usnesení 

 

ZO schvaluje:  

- aktualizaci (dle číslování v r. 2015 nové) směrnice Obce Vážany n/L., pro evidenci a zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. 

- aby starosta bezodkladné zadal poptávku na nákup nového traktoru s čelním nakladačem, kde hlavními 

parametry výběru bude cena kompletu, platební podmínky a dostupný servis do 60 km od obce Vážany n/L. 
- postup starosty obce při zadávání zakázky malého rozsahu, tj. stavebních prací pro vybudování 

víceúčelového hřiště, ještě před jejím schválením zastupitelstvem obce, což však již odpovídá nově 

schválené vnitřní směrnici č. 4/2015. 

- na doporučení výběrové komise jako dodavatele stavebních prací víceúčelového hřiště firmu JM Demicarr 

s.r.o. 

- zadání poptávky na úvěr ve výši 1.950.000,- Kč u bankovních institucí: ČS, a.s., KB a ČSOB. 

 

ZO jmenuje: 

- 5-ti člennou vývěrovou komisi ve složení 1. Ing. Václav Matyáš, 2. Josef Hloužek, 3. Karel Škraňka, 4. 

Mgr. Anna Pišová, 5. Ludmila Pilátová, která otevře a posoudí nabídky a navrhne zastupitelstvu obce 

nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění. 

 

10.  Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 21.00 hod. ukončil. 

 

Podpisy: 

 

Starosta:                                                 Ověřovatelé zápisu: 


