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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Nový Ples konaného dne 31.3.2022 

 

Začátek jednání:  18:12 

Konec jednání:  19:00 

Místo jednání: Klubovna u tenisových kurtů v Novém Plese 

  

Přítomni: Martin Slezák, Renata Linková, Jaroslav Mrázek, Tereza Martinová, Ilona Součková, 

                   Jitka Jarkovská 

Přítomno 6. zastupitelů ze 7. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Omluven: Ivan Guman  

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Mrázek, Jitka Jarkovská 

  

  

Návrh programu jednání v souladu s pozvánkou:   

 1. Zahájení zasedání 

2. Určení ověřovatelů, zapisovatele zápisu a schválení programu jednání 

3. Kupní smlouva na dodávku komunálního traktoru včetně příslušenství 
 
4. Smlouva s ČSOB leasing a.s. na financování komunálního traktoru 
 
5. Rozpočtové opatření č.2/2022 
 
6. Žádost o příspěvek na hospicovou péči pro Hospic Anežky České, Červený Kostelec 
 
7. Žádost o příspěvek na provoz bezplatné Občanské poradny v Jaroměři 
 
8. Žádost o příspěvek na Linku bezpečí, z.s. 
 
9. Žádost o příspěvek Zdravotní klaun, o.p.s. 
 
10. Různé, diskuze 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 24.3.2022              Sejmuto: 1.4.2022 
 

 

Obec Nový Ples 
  

      
Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř 

  

IČO: 00272892                                              e - mail: novy.ples@cbox.cz   

                                                     724   180   090   
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1. Starosta Martin Slezák zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že pozvánka na dnešní 

zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a zároveň zveřejněna způsobem 

umožňující dálkový přístup. Program jednání byl projednán společně se zastupiteli předem na 

pracovní schůzce. Zasedání bylo svoláno tak, aby se dle zákona č.128/2006 Sb., o obcích, sešlo 

minimálně jednou za tři měsíce. Počet přítomných zastupitelů je 6. z celkového počtu 7. zastupitelů. 

Pan Ivan Guman se omluvil z účasti na zasedání.  Zasedání je tedy usnášeníschopné.   

ZO bere na vědomí zahájení zasedání 

 

2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání 

Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Jaroslava Mrázka a paní Jitku Jarkovskou, jako 

zapisovatele paní Terezu Martinovou 

       Program jednání: 

Starosta seznámil přítomné s programem jednání v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce 

a vyzval přítomné zastupitele k případnému návrhu na doplnění programu jednání. Nebyly vzneseny 

žádné návrhy k doplnění programu jednání. 

 

Usnesení č.1/20/2022: ZO schvaluje program jednání v souladu se zveřejněnou pozvánkou. Jako 

zapisovatele paní Terezu Martinovou a ověřovatele pana Jaroslava Mrázka a paní Jitku Jarkovskou. 

 

       Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 
 
      
 
3. Kupní smlouva na dodávku komunálního traktoru včetně příslušenství 

Starosta seznámil přítomné s průběhem výběrového řízení na dodávku komunálního traktoru včetně 
příslušenství pro obec Nový Ples. Na veřejném zasedání dne 24.2.2022 byla zastupitelstvem 
odsouhlasena zadávací dokumentace. Dne 1.3.2022 byla zveřejněna výzva k předložení nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka komunální traktoru včetně příslušenství“. Výzva 
byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu a na portále pro vhodné uveřejnění. Dále byla výzva 
zaslána formou e-mailu třem potencionálním dodavatelům, u kterých byl předpoklad, že jsou schopni 
splnit podmínky zadávacího řízení. Dne 15.3. v 17:00 hod zadavatel ukončil lhůtu pro podání nabídek. 
Hodnotící komise složená ze členů zastupitelstva se sešla dne 15.3.2022 v počtu 7. členů v sídle 
zadavatele. Do stanoveného termínu byly doručeny 3 nabídky od společností Vitaltech Rozběřice, 
Stavis Česká Skalice a Agrico Týniště n/O. Všechny doručené nabídky splnily požadavky zadavatele 
uvedené v zadávacích podmínkách a obsahovaly nabídku traktoru značky Kubota B2261 H-C včetně 
příslušenství sněhové radlice SR L 1200. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Vitaltech 
Rozběřice s nejnižší nabídkovou cenou 1 134 859,- Kč s DPH. Druhá v pořadí se umístila nabídka firmy 
Stavis Česká Skalice s nabídkovou cenou 1 214 840,- Kč s DPH a třetí v pořadí byla nabídka firmy Agrico 
Týniště n/O s nabídkovou cenou 1 225 125,-Kč s DPH. Na základě vyhodnocení došlých nabídek 
hodnotící komise doporučila uzavřít kupní smlouvu s firmou Vitaltech Rozběřice. Zápis posouzení 
nabídek hodnotící komise je přílohou č.2 tohoto zápisu a návrh kupní smlouvy je přílohou č.3 tohoto 
zápisu. 
 
Usnesení č.2/20/2022: ZO schvaluje na základě posouzení nabídek uzavřít kupní smlouvu na dodávku 
komunálního traktoru včetně příslušenství s firmou Vitaltech Rozběřice. 
 

       Pro: 6    Proti: 0    Zdržel se: 0 
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4. Smlouva s ČSOB leasing a.s. na financování komunálního traktoru  

Starosta seznámil přítomné s možností financování nákupu komunálního traktoru Kubota B2261 H-C 
včetně příslušenství formou finančního leasingu společností ČSOB leasing a.s. Financování traktoru lze 
rozložit na období 36 měsíců. Součástí financování je pojištění předmětu a lze k němu sjednat 
pojištění odpovědnosti věci. Starosta předložil přítomným zastupitelům finanční nabídku s různými 
modely financování. Zastupitelé upřednostnili model financování s akontací 40% s výší úvěru 680 915,-
Kč, splátka úvěru 19 204,- Kč + pojištění ALLRISK ve výši 1029,- Kč/měsíc po dobu 36 měsíců. Součástí 
financování bude uzavřeno také pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ve výši 
624 Kč/rok. Model financování je přílohou č.4 tohoto zápisu. 
 
Usnesení č.3/20/2022: ZO schvaluje financování traktoru Kubota B2261 H-C od firmy Vitaltech 
Rozběřice formou leasingu od společnosti ČSOB leasing a.s. na 36 měsíců s akontací 40%, včetně 
pojištění ALRISK a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. 
 
Pro: 6        Proti: 0    Zdržel se: 0 
 

5. Rozpočtové opatření č.2/2022 
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2022, které se týká výdajů na bezpečnost a 
pořádek ve výši 10 000,- Kč, které byly zaúčtovány během měsíce února v pravomoci starosty. 
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č.2/2022. Starosta poté seznámil přítomné 
s rozpočtovým opatřením č.3/2022. Rozpočtová opatření jsou přílohou č.5 tohoto zápisu. 
 
 
Usnesení č.4/20/2022: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2022 
  
Pro: 6    Proti: 0   Zdržel se: 0 
 

6. Žádost o příspěvek na hospicovou péči pro Hospic Anežky České, Červený Kostelec 
Starosta seznámil přítomné s došlou žádostí od oblastní charity z Červeného Kostelce o příspěvek na 
náklady hospicové péče. Zastupitelé se shodli na výši příspěvku ve výši 5 000,- Kč. 
 
Usnesení č.5/20/2022: ZO schvaluje dar ve výši 5 000,- Kč v roce 2022 na hospicovou péči pro Hospic 
Anežky České, Oblastní charitu Červený Kostelec.  
 
Pro: 6   Proti: 0      Zdržel se: 0 
 

7. Žádost o příspěvek na provoz bezplatné Občanské poradny v Jaroměři 
Starosta seznámil přítomné s došlou žádostí o příspěvek ve výši 4 000,- Kč na provoz bezplatné 
Občanské poradny v Jaroměři, kterou provozuje Oblastní charita Dvůr Králové n/Labem. Poradna 
poskytuje poradenství občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci. Služba je založena na 
zásadě anonymity a řeší zejména finanční problematiku, mezilidské vztahy, pracovněprávní 
problematiku a další. V minulém roce proběhlo 22 konzultací s občany naší obce. Zastupitelé souhlasí 
s příspěvkem ve výši 4000,- Kč. 
 
Usnesení č.6/20/2022: ZO schvaluje dar ve výši 4000,- Kč na provoz bezplatné Občanské poradny 
v Jaroměři. 
 
Pro: 6    Proti: 0     Zdržel se: 0 
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8. Žádost o příspěvek na Linku bezpečí, z.s. 

Starosta informoval přítomné s došlou žádostí o podporu Linky bezpečí ve výši 3 000,- Kč na provoz 
dětské krizové linky. Starosta vyzval přítomné zastupitele zvednutím ruky pro návrh usnesení o výši 
příspěvku ve výši 3000,- Kč na Linku bezpečí.  
 
Pro: 0     Proti: 6     Zdržel se: 0 
Z tohoto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 

9. Žádost o příspěvek Zdravotní klaun, o.p.s. 
Starosta seznámil přítomné s došlou žádostí o příspěvek z rozpočtu obce na dobročinnou organizaci 
Zdravotní klaun, která pomáhá v nemocnicích dětským pacientům s procesem léčby s úsměvem. 
Zastupitelé vzali došlou žádost o příspěvek na vědomí a v rozpravě vyjádřili názor nepodpořit 
organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. finanční částkou z rozpočtu obce.  
Z tohoto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

10. Různé, diskuze 
Starosta informoval přítomné s došlou žádostí pana Petra Forsta mladšího o krátkodobý pronájem 
obecního hřiště v termínech 4.6. a 24.9.2022 z důvodu konání turnajů v netradičních sportech Kubb a 
Spikeball. K pronájmu a termínu turnajů nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. 

 

 
 
 
 
 

Zápis byl vyhotoven dne: 2.4.2022 

 

  

Zapisovatel: Tereza Martinová ………………………………………………………………  

  

Ověřovatelé:  

1. Jaroslav Mrázek …….………...........................…………… dne ………………………  

  

2. Jitka Jarkovská........………………..…………………………… dne ………………………  

  

Starosta obce:  

Martin Slezák ……………….……………..……………………….dne ………………………  

 Přílohy:  

1. Prezenční listina přítomných členů zastupitelstva  

2. Zápis posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka komunálního traktoru včetně příslušenství“ 

3. Návrh kupní smlouvy na dodávku komunálního traktoru 

4. Model financování komunálního traktoru ČSOB leasing a.s. 

5. Rozpočtová opatření č.2/2022 a č.3/2022 


