Zápis č. 8/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany
konaného dne 29. srpna 2016 od 18.30 hodin na Obecním úřadu v Zákolanech
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30
hodin starostkou obce Lucií Wittlichovou („dále jako „předsedající“).
Kontrola usnášeníschopnosti
Přítomni členové obecního zastupitelstva: Jan Kolenčík, Michal Nosek, Pavlína Urbanová,
Lucie Wittlichová, Petr Bláha, Jakub Nosek, Eduard Rejfíř
Omluveni: Jiří Šup, Vladimír Dobeš
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Byl schválen zápis č. 7/2016 na návrh ověřovatelů M. Noska a J. Šupa. Ověřovateli zápisu č.
8/2016 byli předsedající jmenováni J. Kolenčík a E. Rejfíř, zapisovatelkou Kateřina Škardová.
PROGRAM
1) Uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací na akci „ŠKOLA POD
STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21. STOLETÍ
2) Vyhodnocení výběrového řízení na pozici stavebního dozoru a koordinátora
BOZP na akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21. STOLETÍ
3) Převod kompetencí
4) Diskuse
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
1) Uzavření smlouvy s dodavatelem stavebních prací na akci „ŠKOLA POD
STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21. STOLETÍ“
Firma KAZIKO a.s., která ve výběrovém řízení předložila nejnižší cenovou nabídku, doložila
potřebné dokumenty a splnila tak podmínky výběrového řízení. Zbývající dvě firmy podepsaly
vzdání se práva na odvolání. Zastupitelstvo obce tak může schválit podpis smlouvy s firmou
KAZIKO a.s.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou KAZIKO a.s.
na dodání stavebních prací na akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21.
STOLETÍ“ za vysoutěženou cenu 18.755.026,77 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
2) Vyhodnocení výběrového řízení na pozici stavební dozor a koordinátor BOZP na
akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21. STOLETÍ“
Dne 26. 8. 2016 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na pozici stavební dozor a koordinátor
BOZP na akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21. STOLETÍ“

Do soutěže se přihlásily dvě firmy:
TECHNICKÝ DOZOR
Číslo
nabídky

Název/obchodní firma
uchazeče

IČ

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Nabídková cena v Kč
s DPH

1.

RONELI SE

29316731

290.000,- Kč

350.900,- Kč

2.

KPCM s.r.o.

29103126

284.800,-Kč

344.608,- Kč

KOORDINÁTOR BOZP
Číslo
nabídky

Název/obchodní firma
uchazeče

IČ

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Nabídková cena v Kč
s DPH

1.

RONELI SE

29316731

127.500,- Kč

154.275,- Kč

2.

KPCM s.r.o.

29103126

120.000,-Kč

145.200,- Kč

Nejnižší nabídku podala firma KPCM s.r.o.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky výběrového řízení na pozici stavební
dozor a koordinátor BOZP na akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21.
STOLETÍ“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítěznou firmou KPCM s.r.o. na
částku 284.800,- Kč bez DPH na technický dozor a na částku 120.000,- Kč bez DPH na
pozici koordinátor BOZP.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
3) Přijetí dotace na Zákolanské koncertní léto z Fondu hejtmana Středočeského
kraje
Obec Zákolany obdržela informaci o získání dotace na Zákolanské koncertní léto z Fondu
hejtmana Středočeského kraje ve výši 8000,- Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace na Zákolanské koncertní léto
z Fondu hejtmana Středočeského kraje.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
4) Převod kompetencí
Usnesení: I. Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
Na příjmové straně rozpočtu:
a) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 (daňové příjmy). Tyto prostředky
nesmí starosta zapojit do výdajů, ale rozpočtují se do financování. O jejich
případném zapojení do výdajů rozhodne zastupitelstvo.

b) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3
(kapitálové příjmy). Tyto prostředky nesmí starosta zapojit do výdajů rozpočtu
kromě účelově určených darů.
c) navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 (přijaté dotace) u rozpočtového
zapojení účelových dotací v případě, že zastupitelstvo schválilo účast obce při podání
žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních předpisů.
Tyto prostředky starosta zapojuje do výdajů
Na výdajové straně rozpočtu:
a) navýšení závazného ukazatele do výše 200 000,- Kč v období mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva. Navýšení závazného ukazatele musí být financováno
snížením jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu nebo zapojením
financování (položka 8115) nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů.
Financování lze zapojit v maximální výši 200 000,- Kč v období mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva obce
b) přesuny v rámci jednoho paragrafu mezi třídou 5 (běžné výdaje) a třídou 6
(kapitálové výdaje) u akcí, které byly řádně schváleny v orgánech obce, ale u kterých
je nutné pro uskutečnění plnění výdajů provést správné zatřídění v souladu s
rozpočtovou skladbou.
c) navýšení závazného ukazatele o částku v případě potřeby vyšší než 200 000 Kč a to
jen v případech, kdy se jedná o výdaj nutný k zajištění chodu obce nebo jí přímo
řízené organizace, v případech havárií nebo stavu nouze, k odvrácení možných škod,
dále když včasné neprovedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady a k dalším
případům zabránění škod. Dále v případě úhrady pokut, penále a dalších nutných
výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
II. Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se

5) Diskuse

________________________
Ověřovatelé
Zapsala: Kateřina Škardová

___________________________
Lucie Wittlichová

