Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.19
ze dne 15.8.2013

Poslanci: Ing.K.Horák,J.Podval, Ing.V.Dubský Z.Ševčík, J.Urbanová, Ing.O.Jedlička,
O.Heřmanský
Občané: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Revokace usnesení č.8/2013 z 11.2.2013 č.30/2013 z 10.7.2013
4) Schválení členů hodnotící komise pro veř.zakázku
5) Schválení pronájmu části pozemku par.č. 725/3 v k.ú. Žehuň
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, J.Urbanová
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Revokace usnesení č.8/2013 z 11.2.2013 č.30/2013 z 10.7.2013
Ustanovená hodnotící komise usnesením č.8/2013 z 11.2.2013 na akci „ Zateplení
Základní a Mateřské školy v Žehuni čp.80“ a dále na akci „ Zateplení Zdravotního
střediska“, která byla schválena usnesením č.30/2013 dne 10.7.2013, neměla dle § 74
odst.3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
potřebnou 1/3 odborně způsobilých osob ve vztahu k veřejné zakázce.
4) Schválení členů hodnotící komise pro veř.zakázku
Na základě revokace usnesení č.8/2013 z 11.2.2013 a č.30/2013 z 10.7.2013 musí být
ustanovena dle § 74 odst.1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění
pozdějších předpisů nová hodnotící komise na akce „Zateplení Základní a Mateřské
školy v Žehuni čp.80“ a „ Zateplení Zdravotního střediska“.
Návrh členů hodnotící komise: Ing.K.Horák, Ing.V.Dubský, Z.Ševčík,
Ing.K.Tokarová, Ing.J.Tokar.
Náhradníci: J.Podval, Ing.O.Jedlička, J.Urbanová, Ing.K.Suchý, M.Horák
Zastupitelstvo obce v souladu s § 71 odst.3 zákona stanovuje, že funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami bude plnit hodnotící komise. Dále dle § 59 odst. 3
zákona ZO stanovuje, že hodnotící komise posoudí kvalifikaci.

5) Schválení pronájmu části pozemku par.č. 725/3
Záměr obce pronajmout část obecního pozemku par.č. 725/3 před hostincem U
Kvasničků byl dle zákona o obcích řádně zveřejněn na úřední desce OÚ i způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zároveň obec obdržela kladné stanovisko od
Dopravního inspektorátu PČR Nymburk
Nyní je již možné uzavřít se žadatelem smlouvu o pronájmu výše uvedeného
pozemku, zastupitelstvo obce musí stanovit výši nájemného. Byl dán návrh na 1 500
Kč na tento rok.
6) Různé
Projekt „ Vesničko má, počítačová…“, cílem projektu je zabezpečit přístup
k základním počítačovým dovednostem obyvatelům malých obcí. Seznámení s tímto
projektem se uskuteční 28.8.2013 od 16.00 hodin na OÚ Polní Chrčice.
Realizací úspěšného projektu MAS Zálabí „Autobusové zastávky jako venkovní
expozice turistické destinace“ z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko
je realizován i v naší obci, kde se buduje nová autobusová čekárna včetně informační
tabule o regionu Zálabí o obci a turistických zajímavostech okolí. Projektem se zvýší
bezpečnost dopravy a zároveň informovanost místních občanů a turistů o regionu.
7) Diskuse

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 19
ze dne 15.8.2013
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:
33/2013

ověřovatelé zápisu: Ing.O.Jedličku, J.Urbanovou
Výsledek hlasování: pro
proti
zdržel

34/2013

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 15.8.2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

35/2013

revokaci usnesení č.8/2013 z 11.2.2013 a č.30/2013 z 10.7.2013
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

36/2013

ustavení 5 členné hodnotící komise na akce „Zateplení Základní a Mateřské
školy v Žehuni čp.80“ a „Zateplení zdravotního střediska“ ve složení
Ing.K.Horák, Ing.V.Dubský, Z.Ševčík, Ing.K.Tokarová, Ing.J.Tokar
náhradníci ve složení: J.Podval, Ing.O.Jedlička, J.Urbanová, Ing.K.Suchý,
M.Horák
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

37/2013

pronájem části obecního pozemku par.č. 725/3 za 1 500 Kč pro rok 2013.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

s o u h l a s í:
s otevíráním obálek s nabídkami na akce /Zateplení Základní a Mateřské školy
čp.80“ a „Zateplení Zdravotního střediska“ a posuzovat kvalifikaci a
posuzovat a hodnotit nabídky uchazečů schválenou hodnotící komisí.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
zdržel 0

38/2013

b e r e n a v ě d o m í:
-

projekt „ Vesničko má počítačová…“
budování nové autobusové čekárny

………………………………..
Jiří Podval-místostarosta

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

……………………………………………………..
Ing.O.Jedlička, J.Urbanová
Ověřovatelé zápisu

