ZÁPIS č. 5/2016
Zastupitelstva obce Šaratice
dne 29.6.2016
Přítomní:

Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Silnica Marek, Drabálek Josef, Švehla Jindřich, Dosoudil
Libor, Holoubek František, Tomáš Koutný (příchod 19:15), Kaloudová Lucie, Milan Schuster,
Konečný Roman
Nepřítomen:
Málek Miroslav, Pitrová Dana, Šlahora Dalibor, Dostálová Ludmila,
Zapisovatel :
Marek Silnica
Ověřovatel zápisu: Jaroslav Horáček, Jindřich Švehla
Místo a čas konání: Obřadní síň OÚ , Šaratice v 19.00 hod

1 Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů
Starosta K. Kalouda zahájil zasedání, přivítal všechny přítomné; konstatoval, že je přítomno 10 z celkového
počtu 15 členů ZO a to je tedy usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen Marek Silnica, ověřovateli zápisu
pan Jaroslav Horáček a pan Jindřich Švehla. Zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem.

Program:
1. Zahájení, schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace o průběhu výběrového řízení na opravu kotelny ZŠ
3. Schválení dodavatele na opravu kotelny ZŠ
4. Schválení smlouvy o dílo na opravu kotelny ZŠ
5. Schválení – zamítnutí prodeje části pozemku p.č. 53/1 – nově oddělená jako 53/19
6. Projednání a schválení rozpočtového opatření
7. Různé, úkoly, závěr
Usnesení:
ZO Šaratice schvaluje dle návrhu starosty program zasedání, zapisovatele Mareka Silnicu a ověřovatele
zápisu pana Jaroslava Horáčka a pana Jindřicha Švehlu.
Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

2

Informace o průběhu výběrového řízení na opravu kotelny ZŠ

Starosta seznámil ZO s průběhem výběru firmy, kterou vybrala rada obce.
Z oslovených 5 firem dodaly nabídku 3firmy a to:
1) 1.467.865 Kč + DPH od pana Gotvalda
2) 1.298.445 Kč + DPH od pana Peciny
3) 1.358.707 Kč + DPH od pana Hájka
.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje výběr dle parametru cena a to od pana Peciny ve výši 1.298.445Kč + DPH.
Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno

3

Schválení dodavatele na opravu kotelny ZŠ

Starosta přednesl ZO dodavatele na opravu kotelny ZŠ, přednesl referenční list a oprávnění.
Zastupitel Jaroslav Horáček vznesl dotaz:
Jakým způsobem budou účtovány případné tzv. vícepráce?
- Starosta obce doplnil, že v případě vzniku nároku na vícepráce budou tyto náklady
účtovány podle položek v rozpočtu ze smlouvy o dílo, u jiných podle jednotného
ceníku montážních prací.

Zastupitel Jindřich Švehla vznesl dotaz:
Řešení případné penalizace za vady a nedodělky.
- Starosta obce přednesl znění ve smlouvě, které se týká zádržného.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje dodavatele na opravu kotelny ZŠ.

Hlasování : 10 – 0 – 0, schváleno
Příchod pana Tomáše Koutného v 19:15.

4

Schválení smlouvy o dílo na opravu kotelny ZŠ

Starosta seznámil ZO s kompletním zněním smlouvy o dílo na opravu ZŠ.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu o dílo na opravu kotelny ZŠ v předloženém znění.

Hlasování : 10 – 0 – 1, schváleno (zdržel se Tomáš Koutný)

5

Schválení – zamítnutí prodeje části pozemku p.č. 53/1 – nově oddělená jako 53/19

Starosta seznámil ZO se situací a informacemi vzniklými z podnětu okolních vlastníků pozemků.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO stahuje tedy záměr na prodej pozemku parc.č.53/1– nově oddělená jako 53/19 podle nově zjištěných
skutečností.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2016

6

Starosta seznámil ZO s rozpočtovým opatřením č. 2/2016
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle předneseného návrhu.

Hlasování : 11 – 0 – 0, schváleno

7

Různé, úkoly, závěr
a)

Starosta seznámil ZO se smlouvou č. PV – 014330038010/001 od E.ON Distribuce a.s. na zřízení
věcného břemene pro kabel, který je přívod el. energie pro RD Jedličkovi.

.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje smlouvu č. PV – 014330038010/001 věcného břemene pro E.ON Distribuce a.s.
Zároveň pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
b) Starosta seznámil ZO se skutečností, že závěrečný účet DSO LITAVA za rok 2015 byl schválen
výborem DSO dne 29.6.2016.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí - nehlasováno
Starosta seznámil ZO se skutečností, že závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2015 byl
schválen valnou hromadou DSO dne 24. 6. 2016.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí - nehlasováno .
c)

d) Starosta seznámil ZO s návrhem pana Jaroslava Závodníka na možnost pronájmu části obecního
pozemku par.č. 268 a par.č. 273, a to za účelem jeho obhospodařování .
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice schvaluje záměr na pronájem části obecního pozemku par.č. 268 a části obecního pozemku par.č.
273.

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
Starosta seznámil ZO s žádostí od KDU – ČSL na umístění reklamního panelu tzv. „A“.

e)

Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice souhlasí s možností bezplatného umístění reklamních panelů („A“) pro účely volební kampaně před
krajskými volbami.

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
f)

Starosta seznámil ZO o umístění stavby na parc.č. 53/7 na ulici Na Dolech.

Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí - nehlasováno
g) Zastupitel pan Dosoudil vznesl dotaz na řešení zeleně u ZŠ a jejího bránění ve výhledu řidičů
projíždějících vozidel.
Následně přijalo ZO
Usnesení :
ZO Šaratice souhlasí s pověřením starosty obce pro prověření situace a následný způsob inovaci již schválí RO.

Hlasování : 11 – 0 – 0 , schváleno
h) Zastupitel pan Dosoudil vznesl dotaz: Jak budou řešeny životnosti a případné dodělávky při opravě
kotelny v ZŠ?
Starosta reagoval, že veškeré spojitosti s případnými dodělávkami kotelny v ZŠ budou řešeny formou
100.000Kč zádržného. Tyto prostředky budou vyplaceny do týdne po jejich úplném odstranění.
Následně přijalo ZO usnesení :
ZO Šaratice bere na vědomí - nehlasováno
S ohledem na skutečnost, že byl program zasedání č. 5/2016 vyčerpán, starosta poděkoval všem za účast a
jednání ukončil ve 19:55 hod.
Pozn. : U záznamu hlasování je pořadí : PRO – PROTI – ZDRŽEL SE
(např. 8 – 1 – 1 )
Zapsáno : 29.6.2016, zápis má 3 strany

Zapsal: Ing. Marek Silnica

…………………………………

Ověřil:

Jaroslav Horáček

…………………………………

Jindřich Švehla

…………………………………

Starosta: Karel KALOUDA

………………………………..

