Zápis
z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 30.6.2021
Zahájeno: 18:00 hod.

Ukončeno: 19:30 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, Ing. J.
Zemánek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl, Z. Vágner
Omluveni: DiS. L. Absolonová, Ing. M. Komenda, Bc. R. Hájek,
Hosté: M. Ustohalová, T. Hájek, Mgr. B. Prišťová

J. Dobrovolný

1. Technický bod
Starosta obce zahájil 26. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18:00 hodin a přivítal
všechny přítomné. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na Úřední
desce OÚ Rajhradice a to po dobu sedmi dní přede dnem konání dnešního zasedání a dále
konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jmenován Luboš Přichystal a Kateřina Sekaninová.
Dále starosta obce seznámil zastupitele, že je pořizován zvukový záznam jednání, který slouží
pro potřebu pořízení zápisu tohoto jednání.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři podatelny OÚ.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání
ZO.
Navrženi byli: J. Knotek a O. Burda.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 26. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
J. Knotka a pana O. Burdy.
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, Ing. J. Zemánek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Výběr dodavatele počítačového vybavení do počítačové učebny v nové ZŠ
Rajhradice
3. Odpadové hospodářství obce
4. Různé
5. Závěr
Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Pomoc postiženým obcím tornádem

3. Výběr dodavatele počítačového vybavení do počítačové učebny v nové ZŠ
Rajhradice
4. Různé
5. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, Ing. J. Zemánek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Pomoc postiženým obcím tornádem
Starosta konstatoval, že naše obec by měla také pomoci postiženým obcím. Buď finančně nebo
materiálně. Konstatoval, že se spojí s jednotlivými starosty postižených obcí a dohodne s nimi
způsob pomoci.
Starosta otevřel diskuzi.
V diskusi zastupitelé diskutovali celé situaci a dostupnosti stavebních materiálů.
3. Výběr dodavatele počítačového vybavení do počítačové učebny v nové ZŠ Rajhradice
Místostarosta předložil výsledek provedeného průzkumu trhu na dodávku vybavení počítačové
učebny v nové ZŠ. Byli osloveni:
VYBAVENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY V NOVÉ ZŠ RAJHRADICE
poř.
dle
ceny s
DPH

SPOLEČNOST

datum
doručení
nabídky

cena bez DPH

cena s DPH

1.

NEXINEO CZ s.r.o., IČ 07904

28.06.2021

385 294,72 Kč

466 206,61 Kč

2.

Mgr. Martin Horňan, IČ 50979744 (neplátce
DPH)

28.06.2021

555 490,00 Kč

555 490,00 Kč

3.

Michal Vitásek, IČ 45436452

28.06.2021

487 460,00 Kč

589 826,60 Kč

Text průzkumu trhu:

Průzkum trhu – Vybavení počítačové učebny v nové ZŠ Rajhradice
Obec Rajhradice provádí průzkum trhu pro vybavení počítačové učebny nové ZŠ Rajhradice.
Cenovou nabídku zašlete do pondělí 28.6.2021, do 10:00 hod.
Nabídku je možno zaslat poštou nebo podat osobně na podatelně obecního úřadu Rajhradice,
Krátká 379, 664 61 Rajhradice. Nabídku je možno zaslat i datovou schránkou (ckua2gw).
Kritériem hodnocení výhodnosti nabídek bude:
- splnění požadavků zadání
- cena s DPH (obec nemá nárok na vrácení DPH)
Případné dotazy a upřesnění - Ing. František Marcián, tel. 732 512 514

Stručný popis požadavku:
ZŠ Rajhradice bude v nové škole zařizovat samostatnou počítačovou učebnu. Učebna bude
mít maximální kapacitu 24 míst pro žáky + jedno učitelské místo. Každé místo požadujeme
vybavit samostatným počítačem, monitorem a příslušenstvím. Počítače budou zapojeny do
sítě přes počítač učitele.

Specifikace požadavku :
SERVER 1 ks
-

procesor s minimálním taktem 3,7 GHz, počet jader minimálně 6
operační paměť typu DDR4, minimální kapacita 64 GB
SSD disk typu M.2 o velikosti 512 GB s minimální výdrží 300 TBW
grafická karta s operační pamětí minimálně 2 GB
LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)
zvuková karta
DVD mechanika
PC skříň s prachovými filtry a zvukovou izolací
složení serveru na míru
hloubková diagnostika všech komponentů serveru
základní konfigurace serveru
virtualizační nastavení
instalace centrálního managementu a správy
instalace všech výukových programů ve smyslu požadavků školy

KLIENTSKÁ STANICE 24ks
-

dynamické přerozdělování výkonu CPU a RAM
vlastní oddělený diskový prostor
požadovaná nulová hlučnost bez pohyblivých častí jako je harddisk či ventilátor
podpora rozlišení do 1920x1080
10/100 Mbps Ethernet
podpora USB periferních zařízení jako jsou paměťová média, tiskárny, audio zařízení,
skenery
maximální rozměry do 130x90x30mm
podpora protokolu RDP s grafickou akcelerací
komunikační software a firmware pro klientské stanice v českém jazyce
napájecí adaptér,
VESA úchyt

VSTUPY A VÝSTUPY
- 4 USB 2.0 porty,
- 1x audio vstup jack 3,5mm, 1x audio výstup jack 3,5mm, 1x power/reset tlačítko, 1x
- napájení 5V DC, 1x VGA video výstup, 1x HDMI video výstup, 1x RJ45 Ethernet
- standard VESA pro uchycení na monitor
SWITCH 2ks
- Minimální počet portů 24
- LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)
ROUTER 1ks
- Minimální počet portů 4

-

Procesor minimálně 650 MHz
Paměť RAM minimálně 32MB

MONITOR 25ks
- Rozlišení minimálně Full HD 1920x1080
- Poměr stran 16:9
- Minimální úhlopříčka 21,5“
- HDMI
SET MYŠ + KLÁVESNICE 25ks
- Rozhraní USB
- Délka kabelu min. 1,5m
- Klávesnice CZ + numerická
- Myš optická (s dlouhou dobou bez výměny baterie)
- Rozlišení 1000 dpi
- Počet tlačítek 3
SLUCHÁTKA S MIKROFONEM 25ks
- Frekvence od 20 Hz do 20 000 Hz
- Délka kabelu min. 1,5m
- Konstrukce uzavřená
- Vedení kabelu jednostranné
- Typ připojení 3,5 mm Jack
- Mikrofon
SOFTWARE
- 1ks Operační systém
- 24ks Trvalá licence pro klientské stanice
- 24ks Trvalá licence pro klientské stanice pro serverový systém
DALŠÍ POŽADAVKY
- možnost sdílení obrazovky z učitelského pracovního místa na všechny klientské
stanice žáků v učebně (vzdálená pomoc žákům při práci se softwarem)
- přehrávaní multimediálních učebních a vzdělávacích materiálů na všech klientských
stanicích žáků jedním kliknutím z učitelského pracovního místa
- možnost přehrávaní multimedií s rozlišením Full HD na všech klientských stanicích
žáků
- možnost sdílení těchto multimedií na všechny klientské stanice žáků v učebně v
reálném čase
- vzdálená podpora žákům
- možnost převzetí kontroly z učitelského místa
- možnost posílaní notifikací studentovi/studentům formou diskuse jako při klasickém
chatu, nebo bez možnosti odpovědi
- nastavení zamezení USB vstupů
- úplné zamezení/obnova internetu na klientských stanicích žáků jedním kliknutím
- úplné zamezení/obnova sociálních sítí na klientských stanicích žáků jedním kliknutím
- možnosti sdílení souborů (zadaní) žákům
- vymazání žáky stažených souborů (dokumentů, tabulek, prezentací apod.) a pročištění
pracovní plochy na klientských stanicích žáků jedním kliknutím
- možnost sběru výsledků z klientských stanic žáků jedním kliknutím
- možnost používání na interaktivní tabuli
- možnost promítání v učebnách pomocí projektoru
- možnost používat touch funkce
- možnost importování PDF a PPT

-

dodaný software v českém jazyce
školení k dodanému softwaru lektorem od jeho výrobce.
kompatibilita minimálně s Windows Server 2016/2019
možnost rozšíření o nadstavbu „Jazyková učebna“
interaktivní komunikace se žáky
vytváření skupin
součástí dodávky požadujeme kompletní instalaci dodaného zařízení do počítačové
učebny nové ZŠ Rajhradice a zaškolení našich učitelů

POŽADOVANÝ TERMÍN
Kompletní dodávku, včetně instalace a zaškolení obsluhy, požadujeme do 27.8.2021
Místostarosta navrhl, aby se Kupní smlouva uzavřela s firmou NEXINEO CZ s.r.o., která
předložila nejvýhodnější nabídku.
Starosta otevřel diskuzi.
J. Klaška vznesl dotaz na obsah dodávky
Místostarosta obsah dodávky vysvětlil
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje za dodavatele vybavení počítačové učebny v nové ZŠ firmu NEXINEO CZ s.r.o.,
IČ 07904 za cenu 466 206,61 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, Ing. J. Zemánek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
4. Různé
Starosta si vzal úvodem tohoto bodu slovo s tím, že vysvětlí odložení termínu otevření nové
základní školy:
Od začátku stavby jsme uváděli termín otevření začátek září, ale okolnosti na stavbě nás nutí
tento termín posunout. V podstatě je velmi těžké teď stanovit konkrétní termín. Předpoklad je
začátek listopadu.
J. Klaška – děti během školního roku se budou stěhovat?
Starosta – ano.
V. Mátl – není to kvůli fasádě?
Starosta - fasáda je velký problém, zfušovali ji. Fasádu jsme nezaplatili a objednali jsme
znalecký posudek. Špatně provedená fasáda, bohužel, nebrání převzetí stavby do užívání.
Ing. J. Bednář – fasáda je provedena jen vpředu?
Starosta- ne, fasáda je hotová celá, ale ní hotová obslužná komunikace, což je věc, která brání
užívání stavby a chodníky před budovou nejsou také hotovy.
T. Hájek – jak se dotkne zdražení stavebního materiálu ceny tělocvičny, případně dalších věcí?
Starosta – je to věc dalšího jednání s dodavatelskou firmou. Pokud se ukáže, že ke zdražení
jednotlivých materiálů opravdu dochází, tak na to budeme muset reagovat a zaplatit.
Byli jsme úspěšní s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo financí, kde jsme obdrželi dotaci
85% z uznatelných nákladů což je cca 16mil.Kč. Tato částka se počítala z projektovaného
rozpočtu, ale vysoutěžena byla částka nižší. Částka dotace bude tedy o něco ponížena, ale pořád
to bude 85% z uznatelných nákladů.

Místostarosta - ve světle zdražování materiálu a možnosti získat dotaci bylo zahájení stavby
školy i tělocvičny dobré rozhodnutí. Kdybychom stavby nezahájili tak v budoucnu by to už
nebylo možné. Stavby by byly o hodně nákladnější a dotační titul na MF se v několika příštích
letech vypisovat nebude.
V. Mátl – plot u školky je v hrozném stavu. Měli bychom ho postavit nový.
Starosta – Souhlasím. Podívám se na to a navrhnu nějaké řešení.
T. Hájek – od Rajhradu není značka Rajhradice, na cyklostezku by bylo dobré doplnit koše
s pytlíky.

5.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19:30 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:
L. Přichystal
starosta obce

J. Knotek

O. Burda

