Obec Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 ze dne 21.7.2015
Zápis:
Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, J. Heteš, L. Mozdík, U. Stannerová, M. Stanner, Ing.
Petr, J. Michálek, Z. Kiršbaum
Nepřítomni:
Hosté:

dle prezenční listiny

Datum a čas: 21.7.2015 /19:00 20:00hodin/
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) Kupní smlouva na budovu na koupališti
6) Výběr dodavatele realizace projektu „Regenerace zahrady MŠ“
7) Rozpočtové opatření č.1/2015
8) Informace z porad zastupitelstva obce
9) Diskuze
10)
Závěr
Program
1. Zasedání zahájil v 19:00 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 pan Ing. Petr a
pan Z. Kiršbaum.
S volbou zapisovatele a ověřovatelů zápisů souhlasili všichni zastupitelé.
3.Do návrhové komise navrţeni J. Michálek a Ing. Podlipný
S volbou návrhové komise souhlasili všichni zastupitelé.
4.Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Ţádné připomínky k zápisu z minulého zasedání.

5) Kupní smlouva na budovu na koupališti
Ţádosti obce o bezúplatný převod budovy ÚZSVM nevyhověl, ale zavázal se, ţe budovu
nabídne přednostně obci ke koupi za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Kupní cena
schválená ÚZSVM je 320.000,- Kč, daň z nabytí majetku ve výši 4% zaplatí obec.
Ing. Podlipný – Došlo k celkem příznivému vývoji. Posílal zastupitelům v podkladech text
kupní smlouvy. Kromě ceny je tam bod, který řeší, ţe daň z převodu nemovitosti platí obec.
p. Stanner – Dotázal se, jestli k tomu něco uvedla právnička.
Ing. Podlipný – oznámil to právničce, naznačil, ţe mají dnes zasedání a pokud má nějaké
závaţné zjištění, ţe by tu byla moţnost získat budovu zdarma, aby se ozvala. Neučinila tak.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM/H/13177/2015-HMSO na budovu
na koupališti v Nedělištích za kupní cenu 320.000,- Kč.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

6) Výběr dodavatele realizace projektu „Regenerace zahrady MŠ“
Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy – ACER WOODWAY s.r.o. z Brna a OK Zahrady
s.r.o. z Nového Bydţova. Obě firmy splnily podmínky zadávací dokumentace a rozhodovala
nabídnutá cena.
Ing. Podlipný – otvírání obálek bylo dle zadávacích podmínek provedeno a bylo zjištěno, ţe
obě nabídky splnily všechny potřebné náleţitosti.
Z. Kiršbaum – dotázal se, jestli měly firmy nějaké reference
Ing. Podlipný – reference byli součástí nabídek. Byly osloveny tři firmy, ještě jedna
z Trutnova. Byly vytipovány firmy, které mají s tímto jiţ zkušenosti. Pokud bude schválen
dodavatel, tak budou zítra obě firmy informovány o výběru dodavatele, poté zřejmě poběţí
lhůta na odvolání, poté se bude moci podepsat smlouva o dílo. Zahájení prací by mělo být
neprodleně po podepsání smlouvy o dílo.
Návrh u s n e s e n í :
Zastupitelstvo schvaluje dodavatelem zakázky „Regenerace zahrady MŠ Neděliště“
firmu ACER WOODWAY s.r.o. za nabídnutou cenu 925.343,80 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce k podepsání smlouvy o dílo.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.
8)Rozpočtové opatření č.1/2015
V souvislosti se schválením koupě budovy na koupališti a přidělením investiční dotace na
regeneraci zahrady MŠ je třeba přesunout v rozpočtu finanční prostředky na odpovídající
paragrafy a poloţky ve výdajích.
Návrh na usnesení :
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015, kterým se částka 1.420.000,-Kč
přesouvá na paragrafy a poloţky dle přílohy č.2.
S usnesením souhlasili všichni zastupitelé.

8) Informace z porad zastupitelstva obce

9) Diskuse
Ing. Podlipný – byla doručena dokumentace na brouzdaliště.
Bude zapotřebí se s tím seznámit, abychom to projednali. Pokud dokumentace vyhovuje, bude
zapotřebí oslovit potenciální dodavatele.
L. Mozdík – projektant doporučil geologa mít při stavbě.
M. Stanner – navrhl udělat prostupy z prostředního bazénu do velkého, mohlo by se to udělat
v rámci projektu jako vícepráce.
Bioodpad
Ing. Podlipný – Zákon jiţ platí. Bioodpad se bude řešit zřejmě v rámci mikroregionu.
10) Závěr
Jednání skončeno v 20:00 hodin.
Počet stran: 3
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Ing.Jiří Petr – předseda výboru ţivotního prostředí
Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

Obec

Neděliště

Zasedání zastupitelstva obce č.4/2015
ze dne 21.7.2015
Usnesení:
Zastupitelstvo obce
Schvaluje :
1) Kupní smlouvu č. UZSVM/H/13177/2015-HMSO na budovu na koupališti v Nedělištích za
kupní cenu 320.000,- Kč.
2) Dodavatelem zakázky „Regenerace zahrady MŠ Neděliště“ firmu ACER WOODWAY
s.r.o. za nabídnutou cenu 925.343,80 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce
k podepsání smlouvy o dílo.
3) Rozpočtové opatření č.1/2015, kterým se částka 1.420.000,-Kč přesouvá na paragrafy a
poloţky dle přílohy č.2.
Příloha č.1
Zapsal: Andrea Netušilová
Ověřili: Ing.Jiří Petr – předseda výboru ţivotního prostředí
Zdeněk Kiršbaum – předseda školského výboru
Ing. Luboš Podlipný – starosta

