Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.21
ze dne 20.11.2013

Poslanci: Ing.K.Horák,J.Podval, Ing.V.Dubský Z.Ševčík, Ing.O.Jedlička, O.Heřmanský
Omluvena: J.Urbanová
Občané: dle prezenční listiny

PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Schválení dodavatele na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Žehuň čp.80“
4) Rozpočtové opatření č. 5/2013
5) Příprava inventarizace majetku obce
6) Různé
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
Starosta Ing.K.Horák přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva i občany na
zasedání zastupitelstva obce.
Jako ověřovatelé byli navrženi: Ing.O.Jedlička, Z.Ševčík
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Schválení dodavatele na akci „Zateplení ZŠ a MŠ Žehuň čp.80“
Veřejná zakázky na stavební práce: Zateplení základní a mateřské školy v Žehuni
č.p. 80 , na kterou obec získala podporu z Operačního programu Životní prostředí,
byla vypsána v srpnu 2013. Nabídku v řádném termínu podalo 12 uchazečů. Hodnotící
komise, kterou zastupitelstvo obce schválilo dne 15.8.2013, provedla 7 jednání, při
kterých otevírala obálky s nabídkami, posoudila kvalifikaci a posoudila a hodnotila
nabídky. 9 nabídek uchazečů bylo hodnotící komisí vyřazeno především ve fázi
posouzení nabídek, kdy uchazeči v nabídkách zaměnili výkazy výměr a následně byli
vyloučeni. K hodnocení zbyly pouze 3 nabídky dodavatelů:
V.P. Procházka s.r.o., Nebovidy 134, 280 02 Kolín
Prostav, s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o., Ve Dvoře 253/VII, 290 01 Poděbrady
Všichni 3 dodavatelé, jejichž nabídka byla hodnocena, předložili nabídkové ceny pod
hranicí předpokládané ceny veřejné zakázky. Proběhlo vysvětlení jednotkových cen
uvedených v nabídkách ,ale hodnotící komise nedospěla k názoru, že jejich ceny lze
vyhodnotit jako mimořádně nízké.
Nabídka dodavatele STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o., Ve Dvoře 253/VII, 290 01

Poděbrady byla vyhodnocena hodnotící komisí jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
4) Rozpočtové opatření č. 5/2013
Finanční výbor vypracoval návrh rozpočtového opatření č.5, který byl předložen
zastupitelstvu ke schválení.
Příjmy: 12 463 994 Kč
Výdaje: 11 6 49 567 Kč
Financování: 814 427 Kč
Toto rozpočtové opatření bylo vypracováno především na základě poskytnutí účelové
neinvestiční dotace od Střed.kraje ve výši 99 500 Kč, která bude použita na vybavení
jednotky SDH obce věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti.
5) Příprava inventarizace majetku obce
V souladu s vyhláškou č.270/2010 Sb. starosta stanovil plán inventur v rámci řádné
inventarizace k 31.12.2013 a dále jmenoval inventarizační komisi ve složení :
předseda
Ing.V.Dubský, členové- O.Heřmanský, J.Urbanová, kteří musí být
proškoleni nejpozději do 31.12.2013.
6) Různé
Revokace části usnesení č.36/2013 z 15.8.2013
Usnesením č.36/2013 z 15.8.2013 na akci“ Zateplení Zdravotního střediska“ byla
schválena 5 členná hodnotící komise. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu,
kde podle pravidel SFŽP musí být ustanovena pouze 3členná hodnotící komise.
Veř.zakázka malého rozsahu „ Zateplení Zdravotního střediska“
Na základě revokace části usnesení č.36/2013 z 15.8.2013 a Pravidel SFŽP musí být
ustanovena 3 členná hodnotící komise na akci“ Zateplení Zdravotního střediska“.
Návrh členů hodnotící komise: Ing.K.Horák, Ing.V.Dubský, Z.Ševčík.
Zároveň zastupitelstvu obce byl předložen návrh výzvy k podání nabídky na výše
uvedenou akci.
Dle směrnice č.3/2012 o zadávání veř.zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat 3
dodavatele k předložení nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Návrh na dodavatele: Prostav s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
František Miláček, Jiřího náměstí 43, 290 01 Poděbrady
V.P.Procházka s.r.o., Nebovidy 134,280 02 Kolín
Smlouva o prezentaci zákazníka
Společnost Daruma s. r.o. Plzeň předložila návrh smlouvy o prezentaci zákazníka
v rámci městského informačního a orientačního systému za cenu 14 520 Kč včetně
DPH. Cílem je informovat širokou veřejnost o obci Žehuň, její historii a památkách
obce formou multimediálního informačního a orientačního systému, který je umístněn
na Karlově náměstí v Kolíně. Z naší strany je zapotřebí zpracovat podklady pro
výrovu prezentačního panelu, tj. komentář a snímky obce/ bude požádána kronikářka
paní L.Tvrdíková/.
Obnovitelné zdroje energie
Pan Martin Kousal předložil návrhy smluv na komplexní zpracování a podání žádostí
o poskytnutí dotace na projekty : „ Obecní úřad“ a „ Obecní knihovna“- Obnovitelné
zdroje energie-Zelená úsporám 2.

Smlouva o poskytnutí reklamy
Na základě podané žádosti na projekt „ Rekultivace bývalé skládky v obci Žehuň“
byla vypracována smlouva o poskytnutí reklamy mezi TPCA s.r.o. obcí Žehuň.
Přezkoumání hospodaření obce
Střed. kraj, odbor finanční kontroly provedl dne 12.11.2013 dílčí přezkoumání
hospodaření obce, které bylo vykonáno výběrovým způsobem za období od 1.1.2013
do 12.11.2013, při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dopravní sdružení svazku obcí Nymburska
Ing.V.Dubský informoval zastupitele i občany o pracovním setkání výše uvedeného
svazku, kterého se zúčastnil za obec Žehuň. Na programu zasedání se řešila situace
v dopravní obslužnosti, projednávala se výše úhrady pro rok 2014.
7) Diskuse
Paní Tvrdíková seznámila všechny přítomné, že se připravuje vánoční charitativní
koncert v kostele sv.Gotharda v Žehuni na neděli 22.12 od 14 hodin za účasti malého
chrámového sboru pod vedením paní Blažkové.
Dále měla dotaz, zda byla již uhrazena faktura za průzkum krovů kostela sv.Gotharda,
který provedla Ing.I.Horová..
Pan J.Dej znovu upozorňoval, že má stále vodu ve svém sklípku a jako příčinu
přisuzuje poškození melioračních drenáží při výstavbě kanalizačního řádu.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 21
ze dne 20.11.2013
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:
47/2013

ověřovatelé zápisu: Ing.O.Jedličku, Z.Ševčíka
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0

zdržel 2

48/2013

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 20.11.2013
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

49/2013

v rámci VZ „Zateplení základní a mateřské školy v Žehuni čp.80“
rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou,
kterou předložil dodavatel: STAFIKO Poděbrady spol. s r.o., Ve Dvoře
253/VII,290 01 Poděbrady, IČ: 61680346 a dále pověřuje starostu, po uplynutí
lhůty pro podání námitek , k uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

50/2013

rozpočtové opatření č.5/2013
Výsledek hlasování: pro 6

51/2013

52/2013

proti

0

plán inventur včetně inventarizační komise
k 31.12.2013
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
revokaci části usnesení č.36/2013 z 15.8.2013
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0

zdržel 0
pro provedení inventarizace
zdržel 1
zdržel 0

53/2013

ustanovení 3 členné hodnotící komise na akci „Zateplení Zdravotního
střediska“
ve
složení:
Ing.K.Horák,
Ing.V.Dubský,
Z.Ševčík
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

54/2013

text výzvy k podání nabídky na akci „Zateplení Zdravotního střediska“
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel
0

55/2013

obeslat 3 dodavatele na akci „Zateplení Zdravotního střediska“:
Prostav s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01Poděbrady,
František Miláček, Jiřího náměstí 43, 290 01Poděbrady,
V.P.Procházka s.r.o., Nebovidy 134, 280 02 Kolín
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

56/2013

uzavřít smlouvu o prezentaci zákazníka se společností Daruma s.r.o. Plzeň
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

57/2013

uzavřít smlouvy na komplexní zpracování a podání žádostí o poskytnutí dotace
na projekty „Obecní úřad“ a „Obecní knihovna“ –Obnovitelné zdroje energie –
Zelená úsporám 2 s M.Kousalem
Výsledek hlasování: pro: 6
proti 0
zdržel 0

uzavřít smlouvu o poskytnutí reklamy s TPCA s r.o.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel

58/2013

0

b e r e n a v ě d o m í:
-

dílčí přezkoumání hospodaření obce
informace ze zasedání svazku ohledně dopravní obslužnosti
diskusní příspěvky občanů

…………………………………….
Jiří Podval – místostarosta

……………………………….
Ing.Karel Horák- starosta

……………………………………………….
Ing.O.Jedlička, Z.Ševčík ověřovatelé zápisu

