Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2015 ze dne 1.6.2015
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, Z. Kiršbaum V. Otřísal, J. Heteš, L. Mozdík, U. Stannerová, M.
Stanner, Ing.Petr,
Nepřítomni:
Hosté:

J. Michálek
dle prezenční listiny

Datum a čas: 1.6.2015 /19:10 – 20:30 hodin/
Místo:

Obecní úřad Neděliště

Program:
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Volba návrhové komise
4) Kontrola zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
5) Smlouva na dotaci poskytnuté obcí ZO chovatelů Neděliště
6) Oprava brouzdaliště na koupališti
7) Dotace na regeneraci zahrady v mateřské škole
8) Informace z porad zastupitelstva obce
9) Diskuze
10)
Závěr

Program
1. Zasedání zahájil v 19:10 hodin Ing. L. Podlipný. Přivítal přítomné a seznámil je
s programem zasedání.
S programem souhlasili všichni zastupitelé.
2.Jako zapisovatelka byla navrţena Andrea Netušilová, ověřovatelé zápisu paní U.
Stannerová a pan L. Mozdík
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisů souhlasili všichni zastupitelé.
3.Do návrhové komise navrţeni Otřísal a Ing. Podlipný
S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé.
4.Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Žádné připomínky k zápisu z minulého zasedání.

5) Smlouva na dotaci poskytnuté obcí ZO chovatelů Neděliště
Na základě ţádosti je dotace poskytnuta na výstavu drobného zvířectva.
Ing. Podlipný: ţádost obsahuje všechny náleţitosti. Smlouva je po formální stránce stejná
jako v minulém roce.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. DOT 2015/03 o poskytnutí dotace ZO chovatelů
Neděliště ve výši 10.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
6) Oprava brouzdaliště na koupališti
Projekt zpracovává Jiří Šíma, cena projektu je 29 670,- Kč, termín dokončení
17.7.2015.
Ing. Podlipný: Aţ bude hotový projekt, tak proběhne výběr dodavatele. Byl zaslán
zastupitelům předběţný náčrt, jak by to mělo vypadat.
L. Mozdík: uvaţoval o základech do hloubky 1,5 metrů. Prvotní nákres, který byl zaslán
předpokládá jiný materiál, tudíţ odhadovaná cena by měla být niţší.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby projekt na opravu brouzdaliště vypracoval Jiří Šíma za cenu
29 670,- Kč v termínu do 17.7.2015.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

7) Dotace na regeneraci zahrady v mateřské škole
SFŢP rozhodl o přidělení dotace ve výši cca 800 000,- Kč. Je třeba zajistit bezchybné
výběrové řízení na dodavatele, během realizace zajistit technický dozor a celý projekt
vést dle pravidel OPŢP. Je vhodné,aby tyto činnosti zajišťovali profesionálové – viz.
nabídky Ing. Vláška, Ing. Hladíkové a Ing. Eliášové. Náklady na výběrové řízení a
technický dozor lze hradit z přidělené dotace.
Ing. Podlipný: Pravidla operačního programu jsou taková, která běţně na malých obcích není
nikdo plně schopen obsáhnout a kdyţ uţ jsme obdrţeli dotaci, tak veškeré náleţitosti, které
jsou k tomu potřeba, by zajistili profesionálové. Bude vyţadován průběţný monitoring,
vyúčtování atd. Mezitím jsou další činnosti jako výběrové řízení, které má určitá pravidla.
Kaţdé takovéto dílo, které má velké mnoţství součástí, prvků atd., vyţaduje technický dozor.
Potřebujeme prokázat,ţe to co je vyprojektováno, je i zrealizováno. Jakákoliv změna bude
muset být projednána s úřadem. Náklady s organizací výběrového řízení jsou uznatelné
náklady.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby projekt regenerace zahrady mateřské školy vedla
Ing. Yvona Eliášová za 43 000,- Kč, administraci výběrového řízení na dodavatele
zajistil Ing. Petr Vlášek za 25 000,- Kč a technický dozor prováděla Ing. Lenka
Hladíková za 27 000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

8)Informace z porad zastupitelstva
9) Diskuse
Ing. Podlipný: Oslovil nás p. Ludvík Hess ohledně babyboxu v Jičíně.
M. Stanner navrhl, jestli by bylo moţné ţádosti shromáţdit a poté, podle toho, kolik jich
přijde například na konci roku, se rozhodnout, na kterou z nich obec přispěje.
Ing. Podlipný: V pátek 12.6. je valná hromada mikroregionu.
Ing. Podlipný: Koupaliště
Dotázal se, jak je to s bílením koupaliště.
J. Heteš: Domluví se se starostou SDH, aby se vápno v týdnu vyhasilo a o víkendu by se to
mohlo vymalovat.
10) Závěr
Jednání skončilo v 20:30 hodin.
Počet stran: 3
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Uršula Stannerová – předsedkyně kulturního a sociálního výboru
Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.2/2015
ze dne 1.6.2015
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Smlouvu č. DOT 2015/03 o poskytnutí dotace ZO chovatelů Neděliště ve výši 10.000,Kč.
2) Souhlasí, aby projekt na opravu brouzdaliště vypracoval Jiří Šíma za cenu 29 670,- Kč
v termínu do 17.7.2015.
3) Souhlasí, aby projekt regenerace zahrady mateřské školy vedla Ing. Yvona Eliášová za
43 000,- Kč, administraci výběrového řízení na dodavatele zajistil Ing. Petr Vlášek za
25 000,- Kč a technický dozor prováděla Ing. Lenka Hladíková za 27 000,- Kč.

Příloha č.1

Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Uršula Stannerová – předsedkyně kulturního a sociálního výboru
Luděk Mozdík – předseda stavebního výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

