ZÁPIS
o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Zakřany konaného dne
14.7.2016 v sále Obecního úřadu v Zakřanech
Starosta obce Milan Veverka zahájil čtvrté zasedání zastupitelstva obce Zakřany dne 14.7.2016, v 17.00 hodin a přivítal
přítomné občany i členy zastupitelstva.
Přítomni: Veverka M., Nováková L., Ing. Veleba V., Ing. Hála M., Cibulka D.,
Omluveni : Bazal S., Ing. Procházka M.
1. Technický bod
Starosta obce jako předsedající oznámil, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu,
na webových stránkách obce od 7.7.2016 do 14.7.2016.
Dále oznámil, že je přítomno 5 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zapisovatelem byl navržen
Ing. Marek Hála. Dále starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu.
Navrženi byli: pí. Nováková a p. Cibulka
USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo obce Zakřany schvaluje za zapisovatele Ing. Marka Hálu, pí. Novákovou a p. Cibulku za ověřovatele zápisu o
průběhu čtvrtého zasedání zastupitelstva obce v roce 2016.
Hlasování : Pro 5 členů

proti 0

zdržel se 0

Potom starosta přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola úkolů
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu:
- rozpočtová opatření
- schválení návrhu textu výzvy k podání cenové nabídky na stavbu chodníku nad školkou
- schválení návrhu přímo oslovených firem k podání výzvy na podání cenové nabídky na opravu chodníku nad
školkou
- schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (cyklostezka)
- schválení dodatku č. 1 příkazní smlouvy s firmou VRV
- schválení komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami na opravu chodníku nad školkou
- schválení členů hodnotící komise nabídek na opravu chodníku na školkou
4. Diskuse
5. Závěr
Starosta vznesl dotaz, ohledně doplnění programu veřejného zasedání zastupitelstva.
Doplnění:
- schválení zadávací dokumentace na provedení opravy chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník
- schválení návrhu příkazní smlouvy s firmou VRV
- schválení vybrané firmy ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu na propojení vodovodu s vodojemem
- schválení návrhu smlouvy s vítěznou firmou ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu
Hlasování : Pro 5 členů proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č.2
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu o :
- schválení zadávací dokumentace na provedení opravy chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník
- schválení návrhu příkazní smlouvy s firmou VRV
- schválení vybrané firmy ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu na propojení vodovodu s vodojemem
- schválení návrhu smlouvy s vítěznou firmou ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu

2. Kontrola úkolů:
- Kanalizace na Křibech – dosud nerealizována oprava
- Ořezání větví na ČOV – bude realizováno v nadcházejícím vegetačním klidu
3. Návrhy k projednání v zastupitelstvu
Rozpočtová opatření
Místostarosta seznámil přítomné s rozpočtovými opatřeními
Příloha : rozpočtová opatření
Hlasování : Pro 5 členů proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření, tak jak byla přednesena.
Schválení návrhu textu výzvy k podání nabídky na opravu chodníku nad školkou
Starosta seznámil přítomné s návrhem textu výzvy k podání cenové nabídky na opravu chodníku nad školkou
Příloha : Výzva k podání nabídky na opravu chodníku nad školkou
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem textu výzvy k podání nabídky na opravu chodníku nad školkou
Schválení zadávací dokumentace na provedení opravy chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník jako
bezbariérový chodník
Starosta seznámil přítomné se zadávací dokumentací na provedení rekonstrukce chodníku nad školkou jako bezbariérový
chodník
Příloha : zadávací dokumentace na provedení opravy chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadávací dokumentací na provedení opravy chodníku nad školkou jako bezbariérový
chodník
Schválení návrhu přímo oslovených firem k podání výzvy na podání cenové nabídky na opravu chodníku nad školkou
Starosta seznámil přítomné s návrhem přímo oslovených firem k podání výzvy na podání cenové nabídky na opravu
chodníku nad školkou
Seznam přímo oslovených firem:

HORT s.r.o., IČO 29209358
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., IČO 28315049
SOUKUP MILOŠ s.r.o., IČO 29351511
Mi-Ko Neslovice, IČO 46914790

Hlasování : Pro 5 členů, proti 0 zdržel se 0
USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam přímo oslovených firem k podání výzvy na podání cenové nabídky na opravu
chodníku nad školkou
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (cyklostezka)
Starosta seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (cyklostezka)
Příloha : smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (cyklostezka)

Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (cyklostezka)
Schválení dodatku č. 1 příkazní smlouvy s firmou VRV
Starosta seznámil přítomné s dodatkem č. 1 příkazní smlouvy s firmou VRV
Příloha : dodateke č. 1 příkazní smlouvy s firmou VRV
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 příkazní smlouvy s firmou VRV
Schválení komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami
Starosta seznámil přítomné s povinností jmenovat minimálně tříčlennou komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami
na opravu chodníku nad školkou
Návrhy : Milan Veverka , ing. Veleba, ing. Hála
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo obce souhlasí se složením komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami - Milan Veverka , ing. Veleba,
ing. Hála
Schválení členů hodnotící komise nabídek na opravu chodníku na školkou
Starosta seznámil přítomné s povinností schválení členů hodnotící komise nabídek na opravu chodníku nad školkou
Návrhy : členové obecního zastupitelstva
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí se složením komise hodnotící komise nabídek na opravu chodníku nad školkou
Schválení návrhu příkazní smlouvy s firmou VRV
Starosta seznámil přítomné s návrhem textu příkazní smlouvy s firmou VRV
Příloha : příkazní smlouva s firmou VRV
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo obce souhlasí návrhem příkazní smlouvy s firmou VRV
Schválení vybrané firmy ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu na propojení vodovodu s vodojemem
Starosta seznámil přítomné s výsledkem průzkumu mezi firmami na propojení vodovodu s vodojemem
Příloha : nabídky firem Dušan Hort, IČO 41549015, Igistav s.r.o., IČO 29287090, SOUKUP MILOŠ s.r.o., IČO 29351511
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem výběru firmy ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu propojení vodovodu
s vodojemem. Vybranou firmou je firma Dušan Hort s nejnižší cenovou nabídkou 159 080 Kč + DPH.
Schválení návrhu smlouvy s vítěznou firmou ze zjednodušeného písemného průzkumu trhu
Starosta seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo s firmou Dušan Hort, IČO 41549015

Příloha : smlouva o dílo
Hlasování : Pro 5 členů, proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o dílo s fa. Dušan Hort
4. Diskuse
starosta - rekonstrukce NN a VO - DUR plus změnila harmonogram rekonstrukce, aby se nejdříve provedlo zakabelizování
nového el. vedení a veřejného osvětlení kolem silnice směrem k mateřské školce, aby se umožnilo provést
opravu zbývajících chodníků od MŠ na konec obce v nejkratším možném termínu , pak by se provedla
rekonstrukce el. vedení a veřejného osvětlení na obou kopcích.
- výměna telefonních kabelů O2 - bude podána stížnost na způsob spolupráce s firmou DUR plus
- odkanalizování návsi – pro zlepšení kvality vypouštěných vod z ČOV bude třeba zrekonstruovat kanalizaci na
návsi, prozatím byla provedena kalkulace ve dvou variantách kolem požární nádrže, jejich náklady jsou 1,9 mil.
Kč a 714 tis. Kč., se zlepšením vypouštěných vod do potoka souvisí i nutnost výstavby nové ČOV pro budoucí
počet obyvatel Zakřan 800 - 1000, tato by měla být schopna zpracovat o skokové nárusty průtoků při silnějších
deštích, náklady na výstavbu takové čističky by mohli dosáhnout výše 12 – 15 mil. Kč, dotační možnosti pro
financování by mohli dosáhnout 70 – 90% uznatelných nákladů
- cyklostezka - chodník Zakřany – Zbýšov – v 30. kalendářním týdnu bude pokládán asfaltový povrch a následně
bude osazeno osvětlení a budou dobudovány odvodňovací systémy
paní Chatrná – co vše se kope a co se dává do země?
starosta – vyměňuje se kabeláž rozvodů nízkého napětí a veřejného osvětlení a z malé části i stávající kabelové televize,
dále i O2 vyměňuje svoje rozvody
5. Závěr: Starosta ukončil veřejné zasedání zastupitelstva v 17.50 hod. a poděkoval přítomným za účast.
Zapisovatel: Ing. Marek Hála

Vyvěšeno dne: 19.7.2016

Ověřovatelé : Ludmila Nováková, David Cibulka

Sejmuto dne:

