Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Dodatek č. 2 k SOD na zakázku "Oprava budovy
seniorského domu (č. p. 285) obec Kostelec u Holešova".
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 20/9Z/2020 bylo schváleno.
Přílohy:
Dodatek_k_SOD_č.2 - 1
Rozpočet na vícepráce po úpravě

11. Veřejná zakázka malého rozsahu "Kamerový systém v obci Kostelec u Holešova"
Do rozpočtu obce Kostelec u Holešova na 2020 je zařazena položka na vybudování kamerového systému v obci.
Na tuto zakázku byla v roce 2019 zpracována firmou RG-SYSTÉM, Holešovská 753, 768 24 Hulín cenová
nabídka ve výši 492 127 Kč bez DPH. Nabídka obsahuje přehled referencí potenciálního zhotovitele zakázky.
V souladu se Směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Kostelec u Holešova se jedná
o zakázku II. kategorie (do 500 tis. Kč bez DPH). Veřejná zakázka může být realizována na základě výzvy
jednomu dodavateli.
Diskuze:
Měrka:
Pospíšilíková:
Měrka:
Žůrek:
Hlobil ml.:
Klesnil:

Měrka:
Pospíšilíková:

Žůrek :
Klesnil :
Hlobil ml. :
Žůrek:
Hlobil st.:
Klesnil:

Pospíšilíková:
Měrka :
Pospíšilík A.:

Klesnil:
Pospíšilíková:
Klesnil:

kde se budou záznamy uchovávat, jak dlouho a co se s nimi bude dít
záznamy se nebudou uchovávat, záznam se bude po určité době mazat
obec jako právnická osoba by měla mít nad tím kontrolu
kdo bude provozovatel systému obec nebo ta firma, kdo k záznamům bude mít přístup,
problematické z hlediska GDPR
řešíme teď nákup hardwaru a potom to bude třeba provozovat policie
Systém se běžně provozuje tak, že obec investuje do systému ale úložiště dat je u Gahury
nebo na policii a nikdo z obce nemá do systému přístup, pouze policie a obec má s policií
uzavřenou smlouvu
než schválíme nákup systému musíme znát jak se to bude provozovat
v zadání poptávky bylo, že chceme kamerový systém, nepotřebujeme mít výstupy z kamer
do počítače starostky, chceme, aby záznamy z kamer byly zpětně využitelné pro potřeby
policie
v kameře bude záznam asi 3 - 4 měsíce, my jako obec budeme zpracovávat údaje a druhá
věc je, kdo k nim bude mít přístup, musíme to mít dobře ošetřeno
záznam kamer dle praxe je měsíc až 6 týdnů
dělá to profesionální certifikovaná firma, která s tím má zkušenosti a určitě dokáže poradit
a k záznamům má přístup jen policie a to je pro mě podstatné, abych se rozhodl
mluvil někdo s policií, my jdeme kupovat železo a pak čekáme, že to nějak dopadne
nejdeme kupovat železo, jdeme kupovat kamery od odborníků, kteří to běžně dělají a mají
s tím své zkušenosti
když koupíme kamery, tak domluva s krajským ředitelstvím je důležitá, většinou to velmi
rádi akceptují, s kamerami máme v praxi velmi dobrou zkušenost, doporučuji přes p.
Nováka vyvolat jednání s KŘ, aby se vytvořila koncepce, kde bude systém vyvedený a kdo
do něj bude mít přístup, my tady výstup nepotřebujeme, my jenom nahlásíme co se stalo a
policie bude dál pracovat se záznamem, důležité je, aby pachatel byl zjištěn
pan Gahura přislíbil, že jednání s KŘ v této věci zajistí jeho firma
před namontováním kamer je potřeba vědět jak to bude fungovat
funguje to tak, že kamery jsou vyvedené na spádové obvodní oddělení, které pracuje
se záznamy, na obci ten záznam není a obec vlastně svoje zařízení propůjčuje policii, tak to
funguje obecně, jsem stoprocentně pro aby se realizovalo
k záznamům má na policii většinou přístup jeden člověk proškolený pro práci s utajovanými
informacemi
takto to bylo domluveno, že když třeba ráno půjdu do práce, zjistím, že je rozbitá zastávka ,
zavolám na policii a oni se podívají se do záznamu
tak přesně to funguje
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Pospíšilíková: pokud to takto funguje v jiných obcích, tak je to asi po stránce GDPR dobře ošetřené a
smlouvy se asi uzavírají až je namontovaný kamerový systém
Pospíšilík A.: ano
Pospíšilíková: předjednám potřebnou smlouvu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje uzavření smlouvy
na realizaci kamerového systému v obci Kostelec u Holešova s firmou RG-SYSTÉM, Holešovská 753, 768
24 Hulín, v rozsahu předložené nabídky. Před podpisem smlouvy bude vyjednán budoucí systém nakládání
s daty z kamerového systému s oprávněnými orgány.
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21/9Z/2020 bylo schváleno.
Přílohy:
kostelec-u-holesova (1) - nabídka RG-systém
Návrh smlouvy s firmou RG-SYSTÉM

12. Schválení dodatků SOD na zakázku "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec u
Holešova"
Starostka obce požádala o schválení dodatků č. 1 a 2 na zakázku "Oprava chodníků a sjezdů v obci Kostelec
u Holešova".
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje dodatky č. 1 a 2 na zakázku "Oprava chodníků a sjezdů
v obci Kostelec u Holešova".
Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 22/9Z/2020 bylo schváleno.
Přílohy:
Dodatek č. 1 k SOD (PSM Plus)
Dodatek č. 2 k SOD (PSM Plus)
RO navrhuje ZO přenesení kompetence schvalování dodatků uzavřených SOD, schválených ZO přijatým
usnesením, na RO. Pro schvalování dodatků týkajících se ceny zakázky by podmínkou uplatnění
tohoto usnesení ZO bylo, že celkové navýšení ceny nepřekročí 20 % z ceny zakázky uvedené v SOD a zároveň
je stanovena max. možná částka navýšení ceny na 200 000 Kč bez DPH včetně .
Diskuze:
Žůrek:
Hlobil st.:

Hlobil ml.:
Měrka:
Hlobil st.:

pokud smlouvu schválí ZO tak není možné, aby dodatky schvaloval jiný orgán, je to i právní
nejistota pro druhou stranu
rozpočtová opatření schvaluje také zastupitelstvo a usnesením zastupitelstvo delegovalo
na RO, musíme si uvědomit, že starosta musí na zakázkách řešit věci operativně, pokud
nastane problém tak za současné situace je nutné přerušit práce a počkat min. 7 dnů než
se sejde zastupitelstvo, jde o to, zda ZO dává důvěru RO nebo ne, RO nese plnou
odpovědnost za svá rozhodnutí, RO má možnost konzultovat problém jednotlivě
se zastupiteli a ti se mohou vyjádřit e-mailem. RO je schopna se operativně sejít kdykoliv je
třeba.
většinou se rozhoduje o vícepracích, kde je navržen určitý strop, posun termínu bych ani
neřešil, to většinou není třeba řešit okamžitě
má někdo problém schválit dodatek e-mailem a na dalším ZZO zastupitelstvem, já ne,
nebylo by lepší, kdybychom toto řešili u každé smlouvy zvlášť ?
nejde dopředu říct, u které zakázky vzniknou vícepráce
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