Zápis č. 7/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany
konaného dne 15. 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, Jiří Šup, Pavlína
Urbanová, Lucie Wittlichová, Vladimír Dobeš, Petr Bláha
Omluveni: Jakub Nosek, Eduard Rejfíř
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Byl schválen zápis č. 7/2016 na návrh ověřovatelů P. Bláhy a P. Urbanové. Ověřovateli
zápisu č. 8/2016 byli předsedající jmenováni M. Nosek a J. Šup,zapisovatelkou Kateřina
Škardová.
PROGRAM
1) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU
BUDČÍ V 21. STOLETÍ
2) Volební řád Školské rady
3) Rozpočtové opatření
4) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
5) Diskuse
Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti Zdrželi se
1) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU
BUDČÍ V 21. STOLETÍ
Dne 15.8. 2016 bylo vyhodnoceno výběrové řízení na akci „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU
BUDČÍ V 21. STOLETÍ“
Do soutěže se přihlásily tři firmy:
Číslo
nabídky

Název/obchodní firma
uchazeče

IČ

Nabídková cena v Kč
bez DPH

Nabídková cena v Kč
s DPH

1.

Tost.cz, s.r.o.

25956019

20.990.000,-

25.397.900,-

2.

KAZIKO, a.s.

26693054

15.500.022,12

18.755.026,77

3.

DAVA-CZ s.r.o.

27872947

15.979.219,61

19.334.855,73

Nejnižší nabídku podala firma KAZIKO, a.s. Protože nabídky ani jedné z firem neobsahovaly
veškeré požadované přílohy, byly firmy vyzvány k doplnění nabídky. Smlouva bude podepsána
po uplynutí lhůty určené pro doložení odvolání s tou z firem, která doplní svou nabídku dle
požadavků výběrového řízení a v požadovaném termínu a splní kritérium nejnižší ceny.
Přišel P.B.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledky výběrového řízení na realizaci
akce „ŠKOLA POD STAROSLAVNOU BUDČÍ V 21. STOLETÍ“. V případě, že vysvětlí
v požadovaném termínu nejasnosti v nabídce, bude v souladu s podmínkami výběrového
řízení jako vítězný uchazeč vybrána firma KAZIKO, a.s., za částku 18.755.026,77 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti

Zdrželi se

1) Volební řád Školské rady
V souvislosti s plánovanou volbou členů školské rady vydává obec Zákolany volební řád,
který definuje podmínky a činnost tohoto orgánu. Školská rada bude čítat 9 členů, a to 3 za
obec, 3 za rodiče a 3 za pedagogy. Stávající předseda Petr Kalenský je pověřen organizací
voleb tak, aby v září byla jmenována nová školská rada.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Volební řád Školské rady.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
2) Rozpočtové opatření č.7, 8
Rozpočtovým opatřením č. 7 bylo přesunuto 14.000,- Kč na výdaje spojené s dotací od Úřadu
práce na pracovníky VPP, ale rozpočet obce zůstal nezměněn.
Rozpočtovým opatřením č. 8. byl navýšen rozpočet obce o částku 838.012,58 Kč, které obec
obdržela jako zálohu z dotace MPSV na provoz družiny a školního klubu, zároveň byla částka
rozúčtována na jednotlivé položky na straně výdajů.
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se
3) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Pan Jaromír Červenka, který projektuje pro Českou telekomunikační infrastrukturu a.s.
(Cetin) výstavbu (úpravu) nového telekomunikačního rozvaděče požádal obec Zákolany o
projednání níže uvedeného projektu a podpis smlouvy.
Stavba je umístěna v okrajové části obce Zákolany, před oplocením domu č.p. 5. Stavba je na
místě stávajícího rozvaděče. Tento rozvaděč bude demontován a na jeho místě bude postaven

rozvaděč nový o rozměrech š=930mm, h=350mm a výška=1200mm. Vedle něho bude umístěn
elektroměrový sloupek (pro napájení tohoto rozvaděče). Bude zde zřízena přípojka NN a to
pomocí svodu ze stávajícího sloupu. Kabel NN bude uložen ve stejném výkopu jako metalický
kabel a bude přiveden do elektroměrového rozvaděče. Nové umístění rozvaděčů nebude v
kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi. Kabel NN bude křížit stávající vedení vodovodu a
plynu, v místě křížení bude kabel uložen do žlabu. Součástí stavby je tedy i výkop v délce cca
24m východním směrem, ke sloupu NN a ke stávající metalické spojce.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
s Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti Zdrželi se

4) Diskuse
 JŠ upozornil na nevhodné zakončení soukromé akce na Budči – ráno by mělo být
vždy uklizeno.

________________________
Ověřovatelé

Zapsala: Kateřina Škardová

___________________________
Lucie Wittlichová

