
Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 3 0/2022 dne 9 .2. 2022 

r , , r V V 

ZAPIS ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE JILOVISTE 
Restaurace U tří bratří, Jíloviště 

Číslo: 
Datum: 
Začátek zasedání: 
Ukončení zasedání: 

Přítomni: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Rogner, J. Vorel, 
Omluveni: I. Doubková, I. Hilgert, M. Petřík, P. Sporer 
Hosté: 2 občané 

Zasedání řídil starosta V. Dlouhý 
Předsedající předložil návrh: 

30/2022 
9.2.2022 
18.00 h 
18.55 h 

- návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO: předseda - J. Malá
- ověřovatelů zápisu č. 30/2022: Andres, Vorel
- zapisovatel zápisu č. 30/2022: Rogner
- programu zasedání ZO Jíloviště 30/2022

PROGRAM: 

1. Zahájení

2. Projednání a schválení:

a) V ýběru dodavatele na výstavbu umělých hřišť na základě výběrového řízení a doporučení
hodnotící komise

b) Časového plánu implementace PZKO Jíloviště
c) Podání žádosti o dotaci - zklidnění dopravy Pražská a Všenorská - semafory
d) Smlouvy o užívání pozemku - CETIN
e) Darovací smlouvy na doplnění prvků dětského hřiště Jíloviště
f) Upravených stanov svazkové školy
g) Souhlasu s umístěním charitativního kontejneru

3) Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 31: pracovní
schůzka: 4.4.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 6.4.2022 od 18 h.

4) Diskuse a dotazy občanů

Hlasování o schválení programu zasedání zastupitelstva 30/2022 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Rogner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 30/2022 byl schválen 5 hlasy. 
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l. Zahájení

Zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště (dále jen "zastupitelstvo") bylo zabájeno v 18:00 hodin starostou 
obce Ing. Vladimírem Dlouhým ( dále jen "předsedající"). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedaní bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 3 O 1 odst. 1 
zákona c. 130/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Informace podle§ 303 odst . 1 zákona o obcích byla 
na úřední desce Obecního úřadu Jíloviště zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to 
od 28.1.2022 do I 0.2.2 022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce". 

2) Projednání a schválení

a) Výběr dodavatele na výstavbu umělých hřišť na základě výběrového řízení a doporučení
hodnotící komise

Hodnotící komise pro výběr dodavatele se sešla dne 31. 1. 2022 v 15:00 ve složení: Jana Malá 
(předsedkyně komise), Vladimír Dlouhý, Pavel Vich, Martin Pácha a Jan Nekola (členové komise) a 
provedla otevírání obálek a následné zhodnocení všech devíti zaslaných nabídek od společností: 
Umělky s.r.o. 
Imperial Bau s.r.o. 
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. 
Sport-Technik Bohemia s.r.o. 
Delmonte Bauinvest s.r.o. 
Deals management, a.s., odštěpný závod 
VYSSPA Sports Technology s.r.o. 
STAKO Červený Kostelec s.r.o. 
A SPORT PRODUKT s.r.o. 
Nejnižší cenovou nabídku podala společnost A SPORT PRODUKT s.r.o., a to ve výši 5 159 499,20 Kč 
bez DPH. Nabízená cena nebyla jediným kritériem výběru. Komise při zhodnocení nabídek dále 
posoudila, zda nabídka této společnosti odpovídá zadání smlouvy z obce a všem detailům technické 
dokumentace, parametrem byla rovněž sociální aspekty. Dále zkontrolovala úplnost přiloženého výpisu 
z Obchodního rejstříku a výpisu ze Živnostenského rejstříku. Veškeré podklady uveřejněné v nabídce 
byly z tohoto hlediska uznány za bezchybné, a to po obdržení dodatečných podkladů. 
Hodnocení nabídek provádí hodnotící komise podle ekonomické výhodnosti nabídky. 
Podané nabídky budou v souladu s metodickým pokynem hodnoceny podle kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami: 

Kritérium a váha kritéria: 
1. Cena v Kč bez DPH 80 %
2. Sociální aspekty 20 %
Kritérium č. 1 - Cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH)
Rozumí se cena, uvedená v návrhu smlouvy. Nejvhodnější nabídka má nejnižší hodnotu.
Kritérium č. 2. - Sociální aspekty
Nejvhodnější nabídka má maximální hodnotu získaných bodů.
Hodnocení proběhlo tak, že na základě údajů poskytnutých účastníkem - viz samostatná příloha č. I O -
provedl zadavatel přidělení bodů následovně:
Body při plnění sociálních kritérií
O bodů 5 bodů
NEANO
MSP (viz příloha prokázání statusu MSP) O I O - malý a střední podnik
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Komise proto doporučuje zasedání zastupitelstva obce schválit nabídku společnosti A SPORT 
PRODUKT s.r.o. 

Cena je nižší oproti předpokládané ceně, která byla dle výzvy- 6 512 399,- Kč bez DPH. 

Návrh usnesení č. 2a/30/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výběr dodavatele na výstavbu umělých hřišť na základě 
výběrového řízení a doporučení hodnotící komise - firmu A SPORT PRODUKT s.r.o., Horní 
Chaloupky 17/6, 106 00 Praha 10 za cenu 5 159 499,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce 
Jíloviště podpisem smlouvy. 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Riigner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2a/30/2022 byl schválen 5 hlasy. 

b) Časový plán implementace PZKO Jíloviště

Plán zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Obcím byla zákonem uložena povinnost do 12 měsíců od 
vyhlášení PKZO vypracovat časový plán opatření obce, kterými přispěje k dosažení imisního limitu. 
Časový plán opatření PKZO musí do konce února 2022 schválit zastupitelstvo. Tímto emailem bych 
Vám ráda poskytla základní informace a především návod a pomoc. 

Ustanovení§ 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb.) praví.:,, Obec a kraj provádějí 
opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší v rámci svých 
možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato obec a kraj do 
12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva 
životního prostředí v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, který zveřejní 
způsobem umožňující dálkový přístup. Kraj poskytne obci potřebnou součinnost při zpracování 
časového plánu za účelem zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje. " 

Časový plán byl pro oblast Střední Čechy (Zóna Střední Čechy CZ02 A-únor 2021) zadán v únoru 
roku 2021 - zpracování Vašeho časového plánu má tedy dle zákona 201/2012 Sb. lhůtu do konce února 
2022. Časový plán musí být schválen zastupitelstvem. (Tyto kroky budou obce i kraje prakticky 
opakovat nejméně každé 4 roky, a to z důvodu možných aktualizací PZKO.) 

Návrh usnesení č. 2b/30/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje časový plán implementace Plánu zlepšování kvality ovzduší 
(PZKO) Jíloviště. 
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Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Riigner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2b/30/2022 byl schválen 5 hlasy. 

c) Smlouva o užívání pozemku - CETIN

Firma CETIN prostřednictvím firmy Arbor, podala na obec žádost o položení optického kabelu 

v místech: Lipová a Pražská. V případě odsouhlasení, bude obec požadovat zaplacení záboru, složení 

kauce na odstranění případných nedodělků při uvedení do původního stavu a přesný harmonogram 

prováděných prací. 

Návrh usnesení č. 2c/30/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu o užívání pozemku - CETIN a pověřuje starostu 
obce Jíloviště podpisem smlouvy 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Riigner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2c/30/2022 byl schválen 5 hlasy. 

d) Podání žádosti o dotaci - zklidnění dopravy Pražská a Všenorská - semafory

Obec má všechna potřebná povolení ke stavbě - zklidnění dopravy Pražská a Všenorská - semafory, a 

proto může podat žádost o dotaci na SFDI. Dotace je až 85 % uznatelných nákladů. 

Návrh usnesení č. 2d/30/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci - zklidnění dopravy Pražská a Všerwirská 
- semafory ze státního fondu dopravní infrastruktury, oblast bezpečnost, souhlasí se spolufinancovánim
v případně obdržení dotace a pověřuje starostu obce Jíloviště administrací podání této dotace

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Riigner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 
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Výsledek hlasování: 
Pro: S Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2d/30/2022 byl schválen S hlasy. 

e) Darovací smlouva na doplnění prvků dětského hřiště Jíloviště

Naši dva spoluobčané - pan Martin Hájek a paní Petra Nechutná se rozhodli věnovat obci dar ve výši 

400 tis. korun na dovybavení našeho workoutu na veřejném spmiovišti. V této souvislosti je předložen 

zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy o poskytnutí finančních prostředků účelově určených. Obec 

provedla poptávku po prvcích, na kterých se s dárci dohodla a vybrala i firmu, která bude zakázku 

realizovat. Zakázka se realizuje po převedení prostředků na účet obce. 

Jedná se o následující prvky: kolotoč, pískoviště s plachtou, houpačka, multifunkční sestava se 

skluzavkou s dopadem do I metru na trávník. 

Návrh usnesení č. 2e/30/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje darovací smlouvu na financování prvků dětského hřiště na 
veřejném sportovišti Jíloviště a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Riigner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro:S Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2e/30/2022 byl schválen S hlasy. 

Jr) Úprava stanov svazkové školy 

Jedná se o úpravu stanov svazkové školy dle požadavků Krajského úřadu 

Návrh usnesení č. 2f/30/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje upravené stanovy svazkové školy 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Riigner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: S Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2f/30/2022 byl schválen S hlasy. 

�"
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g) Souhlas s umístěním charitativního kontejneru

Je to nabídka od společnosti KLOKTEX Help nadační fond, která umístí 1 - 2 kontejnery v obci dle 
instrukcí na použitelné oblečení, obuv, kabelky, hračky, které už do odpadu nepatří. Je to pomoc k 
využítí v ekologicko-charitativním projektu. Odevzdávat je potřeba materiál čistý, suchý, nepoškozený, 
v igelitovém obalu, obuv spárovanou. Oblečení a obuv je možné odevzdávat v dětských i dospělých 
velikostech. 

Návrh usnesení č. 2g/30/2022 

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s umístěním charitativních kontejnerů firmy KLOKTEX Help 

Pro: F. Andres, V. Dlouhý, J. Malá, P. Rogner, J. Vorel, 
Proti: O 
Zdržel se: O 

Výsledek hlasování: 
Pro: 5 Proti: O Zdrželi se: O 

Návrh usnesení č. 2g/30/2022 byl schválen 5 hlasy. 

3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 31: pracovní schůzka:
4.4.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 6.4.2022 od 18 hod.

4. Diskuse a dotazy občanů

Občan se ptal na výši poplatků za odvoz odpadu pro rok 2022 v případě, když bydlí jako nájemce 
s trvalým pobytem na Jílovišti a zároveň podniká jako OSVČ. Zastupitelé mu problém objasnili a 
zodpověděli. 

Zapsal: P. Rogner 

Ověřili: F. Andres, J. Vorel 

Vladimír Dlouhý 
starosta obce 

. I 

tf. t'· JAN/t HALA 
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 30/2022 

U snesení č. 2a/30/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje výběr dodavatele na výstavbu umělých hřišť na základě 
výběrového řízení a doporučení hodnotící komise - firmu A SPORT PRODUKT s.r.o., Horní 
Chaloupky 17/6, 106 00 Praha 10 za cenu 5 159 499,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce 
Jíloviště podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 2b/30/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje časový plán implementace Plánu zlepšování kvality ovzduší 
(PZKO) Jíloviště. 

Usnesení č. 2c/30/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu o užívání pozemku - CETIN a pověřuje starostu 
obce Jíloviště podpisem smlouvy 

lUsnesení č. 2d/30/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje podání žádosti o dotaci - zklidnění dopravy Pražská a Všenorská 
- semafory ze státního fondu dopravní infrastruktury, oblast bezpečnost, souhlasí se spolufinancováním
v případně obdržení dotace a pověřuje starostu obce Jíloviště administrací podání této dotace

lU snesení č. 2e/30/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje darovací smlouvu na financování prvků dětského hřiště na 
veřejném sportovišti Jíloviště a pověřuje starostu obce Jíloviště podpisem smlouvy 

Usnesení č. 2f/30/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje upravené stanovy svazkové školy 

Usnesení č. 2g/30/2022 
Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí s umístěním charitativních kontejnerů firmy KLOKTEX Help 

Vladimír Dlouhý 
§tarosta obce
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