Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č.22
ze dne 18.12.2013

Poslanci: Ing.K.Horák,J. Ing.V.Dubský Z.Ševčík, Ing.O.Jedlička, O.Heřmanský, J.Urbanová
Omluvena: J.Podval
Občané: dle prezenční listiny
PROGRAM:
1) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Rozpočet 2014
4) Úprava rozpočtového výhledu 2014
5) Rozpočtový výhled 2015-2017
6) Rozpočtové opatření č. 6/2013
7) Smlouva mandátní na zajištění dopravní obslužnosti 2014
8) Dodatek č.1/2014 k smlouvě o odvozu odpadu včetně přílohy
9) Smlouva o dílo – „Zateplení ZŠ a MŠ Žehuň čp.80“
10) Schválení dodavatele na akci“Zateplení Zdravotního střediska“
11) Různé
12) Diskuse
13) 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.V.Dubský, J.Urbanová
2) Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, ke kterému nebyly vzneseny návrhy
na doplnění.
3) Rozpočet 2014
Návrh rozpočtu pro rok 2014 byl zveřejněn na veřejné přístupové úřední desce obce a
obsah úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup. Proti
návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Příjmy celkem: 5 140 000 Kč

z toho : daňové
nedaňové
kapitálové
dotace

4 587 000 Kč
420 000 Kč
70 000 Kč
63 000 Kč

Výdaje celkem: 4 170 000 Kč

z toho: běžné
kapitálové

2 852 000 Kč
1 318 000 Kč

Financování:

970 000 Kč

Návrh rozpočtu byl doplněn v příjmech i ve výdajích o částku 5 981 000 Kč, jelikož
obec měla tuto částku rozpočtovánu již v roce 2013, jedná se o dotace, které budou
poskytnuty na akce „Zateplení základní a mateřské školy Žehuni čp,80“a „ Zateplení
Zdravotního střediska“ až v roce 2014.
Rozpočet je navržen jako přebytkový, je zpracován v třídění podle rozpočtové
skladby, závazným ukazatelem jsou paragrafy.
V průběhu roku 2014 bude rozpočet dle potřeb upravován rozpočtovými opatřeními.
4) Úprava rozpočtového výhledu 2014
Na základě
navrženého rozpočtu pro
rok 2014 byla vypracována úprava
rozpočtového výhledu 2014.V příjmech se úprava týkala navýšení daňových a
kapitálových příjmů a dotací, k ponížení nedaňových příjmů a na výdajové straně
došlo k ponížení běžných výdajů a naopak k navýšení kapitálových výdajů a splátek
úvěru a půjček.
5) Rozpočtový výhled 2015-2017
Finanční výbor vypracoval návrh rozpočtového výhledu pro roky 2015 –2017.
Rozpočtový výhled slouží jako pomocný nástroj územního samosprávného celku a
obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých
závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě
realizovaných záměrů.
6) Rozpočtové opatření č. 6/2013
Finanční výbor vypracoval a předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtového
opatření č.6 ke schválení.
Příjmy: 6 907 697 Kč
Výdaje: 5 888 216 Kč,
Financování: 1 019 481 Kč
V příjmech i ve výdajích se rušila částka 5 981 000 Kč, jedná se o dotaci na akce
„Zateplení ZŠ a MŠ Žehuň čp.80“a „ Zateplení Zdravotního střediska“ , na příjmové
straně se navyšovala položka 4122 neinvestiční dotace od kraje o částku 28 898 Kč,
kterou obdržela jednotka SDH na zabezpečení akceschopnosti a dále se upravovaly
některé rozpočtové příjmy a výdaje.
7) Smlouva mandátní na zajištění dopravní obslužnosti 2014
Město Městec Králové předložilo smlouvu mandátní, ve které se zavazuje, že uzavře
s dopravci smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2014 a uhradí společně prokazatelné ztráty
dopravcům. Pro obec Žehuň činí prokazatelná ztráta pro rok 2014 částku 64 650 Kč tj.
431 obyvatel á 150 Kč.
8) Dodatek č.1/2014 k smlouvě o odvozu odpadu včetně přílohy
Společnost SOP Přelouč a.s. předložila dodatek č.1/2014 ke smlouvě č.111/02 o
odvozu odpadu včetně přílohy č.1/2014 k výše uvedené smlouvě. Vhledem
k předpokládanému navýšení provozních vstupů a některých dalších vlivů týkajících
se dopravy a skládkovného, je firma nucena navýšit cenu za svoz odpadů cca o 2%.
9) Smlouva o dílo – „Zateplení ZŠ a MŠ Žehuň čp.80“
STAFIKO Poděbrady s.r.o., která byla schválena v rámci VZ „ Zateplení základní a
mateřské školy v Žehuni čp.80“ jako nejvýhodnější nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou, sdělila, že z kapacitních důvodů odmítá smlouvu o dílo uzavřít a vyzývá obec
uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem dle § 82 odst. 4 zákona č.137/2006 Sb.,ve znění

pozdějších předpisů který se umístil druhý v pořadí, což je V.P.Procházka s.r.o.,
Nebovidy 134, 280 02 Kolín.
Tento dodavatel předložil návrh smlouvy o dílo za smluvní cenu 3 555 663 Kč bez
DPH s termínem dokončení díla do 30.6.2014.
Smlouva obsahuje dílčí datumy plnění, které nemohou být z důvodu uzavření smlouvy
po dnešním zasedání plněny / výměna všech výplní na objektu tj. oken a dveří/ do
30.11.2013. Proto byl předložen dodatek č.1ke smlouvě o dílo na změnu dílčího
termínu plnění.
10) Schválení dodavatele na akci“Zateplení Zdravotního střediska“
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:Zateplení Zdravotního střediska,
na kterou obec získala podporu z Operačního programu Životního prostředí, byla
vypsána v listopadu 2013. Nabídku v řádném termínu podalo 5 uchazečů. Hodnotící
komise, kterou zastupitelstvo obce schválilo 20.11.2013, provedla jednání 9.12.2013,
při kterém otevírala obálky s nabídkami, posoudila kvalifikaci a posoudila a hodnotila
nabídky.1 nabídka byla hodnotící komisí vyloučena , neboť bylo zjištěno, že nabídka
nesplňuje požadavky zadavatele v zadávacích podmínkách.K hodnocení zůstaly 4
nabídky uchazečů:
Michal Svoboda, Pátek 182, 290 01 Poděbrady
Pozemní stavby Nymburk s.r.o., Poděbradská 388, 288 02 Nymburk
V.P.Procházka s.r.o.Nebovidy 134, 280 02 Kolín II
Prostav s.r.o., Na Chmelnici 533/II, 290 01 Poděbrady
Všichni 4 dodavatelé, jejichž nabídka byla hodnocena , předložili nabídkové ceny pod
hranicí předpokládané ceny veřejné zakázky malého rozsahu.
Nabídka dodavatele V.P.Procházka s.r.o.Nebovidy 134, 280 02 Kolín II byla
vyhodnocena hodnotící komisí jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, která činí
1 130 225,57 Kč bez DPH s termínem dokončení díla do 30.6.2014.
Rozhodnutí a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky bylo uchazečům odesláno
10.12.2013, žádné námitky nebyly podány.
11) Různé
Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením
V souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.,o obcích může zastupitelstvo
obce pověřit starostu k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím
rozsahu do výše 100 000 Kč u jednotlivých paragrafů, jsou-li vyvolány organizačními
změnami a pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obcenezvýší se celkový rozpočet výdajů.
Mikroregion Kolínské zálabí
DSO Kolínské zálabí předložilo návrh rozpočtu na rok 2014: Příjmy: 29 000 Kč,
Výdaje: 29 000 Kč a dále rozpočtový výhled na roky 2014-2016.
Petice za záchranu pošt na venkově
Svaz měst a obcí ČR zaslal petici za záchranu pošt na venkově. Český
telekomunikační úřad navrhuje zrušit 1/3 poboček, o tomto návrhu bude rozhodovat
vláda, proto petice je jedním z mála prostředků, kterými se může venkov bránit tomuto
útoku. Petice byla předána i okolním obcím Hradčany, Choťovice a Dobšice.

Senior roku 2013
Kronikářka obce, paní Ludmila Tvrdíková obdržela Čestné uznání SENIOR ROKU
2013 od Nadace Charty 77, které osobně převzala 7.prosince 2013 v kostele sv.Anny
v Zlaté uličce od výkonné ředitelky této nadace.Byla mezi těmi, kdo přebírali toto
historicky první ocenění.
Zastupitelstvo obce paní Tvrdíkové pogratulovalo k získání této ceny a do dalších let
jí popřálo hodně zdraví, osobní pohody a tvůrčích nápadů.
12) Diskuse
Pan J.Brzák měl připomínku k znečištěným krajnicím okolo rybníka.
Zastupitel Ing.O.Jedlička vznesl dotaz, zda všichni občané mají uhrazen příspěvek na
kanalizaci a ČOV a kolik ještě zbývá nemovitostí, které nejsou připojeny na
kanalizační řád.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň č. 22
ze dne 18.12.2013
Zastupitelstvo obce Žehuň

s c h v a l u j e:

59/2013

ověřovatelé zápisu: Ing.V.Dubského, J.Urbanovou
Výsledek hlasování: pro 4
proti 0
zdržel 2

60/2013

navržený program zasedání Zastupitelstva obce Žehuň z 18.12.2013
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

61/2013

rozpočet na rok 2014 jako přebytkový, v závazných ukazatelích /paragrafech/
Příjmy: 11 121 000 Kč Výdaje: 10 151 000 Kč Financování: 970 000 Kč
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

62/2013

úpravu rozpočtového výhledu 2014
Výsledek hlasování: pro 6
proti

0

zdržel 0

rozpočtový výhled 2015 –2017
Výsledek hlasování: pro 6

proti

0

zdržel 0

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

proti

0

zdržel 0

63/2013

64/2013

65/2013

smlouvu mandátní na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2014 a pověřuje
starostu k podpisu mandátní smlouvy
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

66/2013

dodatek č. 1/2014 k smlouvě o odvozu odpadu včetně přílohy č.1/2014 se
společností SOP Přelouč a.s. a pověřuje starostu k podpisu dodatku a přílohy
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

67/2013

smlouvu o dílo na akci „Zateplení základní a mateřské školy Žehuň 80“
i dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na změnu dílčího termínu plnění s firmou
V.P.Procházka s.r.o., Nebovidy 134, 280 02 Kolín a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo i dodatku č.1 k této smlouvě.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

68/2013

smlouvu o dílo na akci „Zateplení Zdravotního střediska“s dodavatelem
V.P.Procházka s.r.o., Nebovidy 134, 280 02 Kolín , IČ: 26184745 a dále
pověřuje starostu, k podpisu smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
Výsledek hlasování: pro 6
proti 0
zdržel 0

p o v ě ř u j e:
starostu obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 100 000
Kč u jednotlivých paragrafů, jsou-li vyvolány organizačními změnami a pokud
tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce a nezvýší se
celkový rozpočet výdajů.
Výsledek hlasování: pro 5
proti 0
zdržel 1

69/2013

b e r e n a v ě d o m í:
-

návrh rozpočtu pro rok 2014 a rozpočtový výhled 2014-2016 DSO Kolínské
zálabí
petici za záchranu pošt na venkově
diskusní příspěvky, kterými se bude zabývat

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

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

…………………………………………..
Ing.V.Dubský, J.Urbanová
Ověřovatelé zápisu

