ZÁPIS
z 13. zasedání zastupitelstva obce
ze dne 21.10.2020 s tímto programem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozpočtové opatření č. 9/2020 a č. 8/2020
Výběr dodavatele – kanalizace Valy
Výběr dodavatele – veřejné osvětlení
Směrnice VZMR
Věcná břemena ČEZ
Různé

Účast:

6 členů – Viktor Marek, Ing. Libor Kneifel, Bc. Jakub Kubját, Mgr. Stanislava
Illnerová, Věra Šrejberová, Petr Biegel

Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
Úprava usnesení:

Bc. Roman Bradáč, Bc. Aleš Vlček, Dušan Frýba
Ing. Libor Kneifel
Věra Šrejberová, Petr Biegel
Mgr. Stanislava Illnerová, Bc. Jakub Kubját

Schválení programu:
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Rozpočtové opatření č. 9/2020 a seznámení s opatřením č. 8/2020
Starosta zahájil zasedání zastupitelstva a seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2020,
které vydal 30.09.2020 – navýšení příjmů RO, zejména příjem z prodeje palivového dřeva. Rozdíl
příjmů a výdajů je řešen prostřednictvím financování, konkrétně navýšením položky 2111. Ke
schválení zastupitelstvu obce bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2020 – řešení nesouladu
položky ve schváleném rozpočtu na rok 2020 a typu dotace – Průtoková dotace ZŠ. Dále RO řeší
financování voleb 2020. Rozdíl příjmů a výdajů bude řešen čerpáním financování.

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2020 vydané starostou obce.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

2. Výběr dodavatele – rekonstrukce kanalizace
Starosta informoval o výběru dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci kanalizace na Valech.
Rekonstrukci provede firma Zemní práce a služby Vlastimil Koudelka, IČ: 72774398 za
předpokládanou cenu 300.000,- Kč bez DPH. Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
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Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci kanalizace na
Valech od firmy Zemní práce a služby Vlastimil Koudela, IČ: 72774398 za cenu 300.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu objednáním stavebních prací.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Výběr dodavatele – rekonstrukce veřejného osvětlení
Starosta informoval o výběru dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci veřejného osvětlení
v horní části obce, která proběhne z důvodů rekonstrukce NN od společnosti ČEZ. Rekonstrukci
provede Elektro comp spol. s.r.o. IČ: 1503260 za předpokládanou cenu 490.000,- Kč bez DPH.
Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci veřejného
osvětlení firmu Electro comp spol. s. r. o., IČ: 1503260, za celkovou cenu 490.000,- bez DPH a
pověřuje starostu objednáním stavebních prací.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Směrnice VZMR
Byla předložena ke schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodů
výtek auditorů při interním auditu. Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 01/2020 pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5. Věcná břemena ČEZ
Ke schválení byla předložena smlouva o smlouvě budoucí od společnosti ČEZ. Jde o vybudování
elektrické přípojky pro pozemkovou parcelu 2090/6. Přípojka povede po kraji obecní cesty.
Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usnesení č.6
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti na stavbu č. IV-12-2021021 ve Velkých Svatoňovicích pro p.č. 2090/6 v předloženém
znění pro ČEZ Distribuce, a. s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Ke schválení byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene od společnosti ČEZ. Přes obecní
pozemek byla vybudována elektrická přípojka k vedlejší nemovitosti. Pozemková parcela byla po
realizaci dána do původního stavu.
Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usnesení č.7
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu č. IV-122019768/VB/01 ve Velkých Svatoňovicích pro p.č. 317/2 v předloženém znění pro ČEZ Distribuce,
a. s. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6. Různé
Ke schválení byla předložena žádost spolku Mraveniště z.s. za účelem změny využití finanční dotace
pro rok 2020. Dotace bude použita na vybudování stanoviště jako přírodně-informačního místa
sloužící jako začátek naučné stezky, nebo na vybudování stone-balancing.
Připomínky nebyly, bylo hlasováno.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o rozšíření účelu využití poskytnuté dotace na rok 2020 pro
Mraveniště, z.s., IČ:03710548 dle předložené žádosti.
Hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Na závěr starosta informoval zastupitelé a občany o výsledku rozboru sedimentů v rybníce Aman,
které vyšly v pořádku.
Zapsal: Ing Libor Kneifel, v.r.
Ověřovatelé zápisu: Bc. Jakub Kubját, v.r.
Mgr. Stanislava Illnerová, v.r.
Viktor Marek, starosta, v.r.
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