Zápis z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 23. 05. 2018
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Z. Fiala, Ing. P. Holzhauserová, JUDr. M. Hruška,
Z. Odvárková, J. Žižka, J. Patzelt, Mgr. K. Poživilová, M. Málek
Omluven: Ing. K. Sybr, J. Šedková, J. Morávek, B. Fleček, E. Zivr,
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Jiřina Šedková
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Miloš Málek
Zdeněk Fiala
Hlasování:

Pro …10…….

Zapisovatel:
Jana Dobroruková

Program zastupitelstva
1)
2)
3)
4)

Návrh smlouvy o dílo, přístavba ZŠ
Návrh smlouvy technického dozoru na ZŠ
Změna rozpočtu
Dohody o provedení práce

Hlasování:

Pro …10…….

Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Jednání zastupitelstva:
1. Návrh smlouvy o dílo
Na základě výběrového řízení na akci „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá
Třemešná“, byla jako nejlepší a nejvýhodnější vyhodnocena nabídka spol. Stavoka Kosice a.s.
Do výběrového řízení, které se konalo 20. 04. 2018, byly podány tři nabídky. Vítězná nabídka
byla za cenu 55 230 706,50,- Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu že uplynuly lhůty pro podání námitek a že výsledek výběrového řízení prošel
formální kontrolu dotačního orgánu, je možné schválit smlouvu o dílo.
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Návrh:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 1804/2018 na přístavbu pavilonu odborných
učeben ZŠ Bílá Třemešná, se spol. Stavoka Kosice, Kosice 130, 503 51 Kosice, která podala
nejnižší nabídku ve výběrovém řízení, a to za cenu 55 230 706,50,- Kč bez DPH.
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

2. Návrh smlouvy technického dozoru na ZŠ
Na základě výběrového řízení na výběr technického dozoru a koordinátora bezpečnosti
a organizace práce pro stavbu „Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná“, byla
jako nejlepší a nejvýhodnější vyhodnocena nabídka spol. Profesionálové a.s. Vzhledem k tomu,
že uplynuly lhůty pro podání námitek a že výsledek výběrového řízení prošel formální kontrolu
dotačního orgánu, je možné schválit smlouvu o dílo.
Návrh:
ZO souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výběr poskytovatele TDS a BOZP na
zakázku přístavbu pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná, se spol. Profesionálové
a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové.
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

3. Změna rozpočtu
Obec obdržela od MAS Královédvorsko z.s., průtokovou dotaci pro ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
na pořádání letních příměstských táborů. Dotace ve výši 385 437,50,- Kč, bude v plné výši
převedena na účet ZŠ. I přesto je nutné ji účetně přijmout a následně vykázat. Tato částka bude
uvedena jak v příjmech, tak ve výdajích. Financování se proti schválenému rozpočtu nemění.
Návrh:
ZO souhlasí s přijetím dotace od MAS Královédvorsko z.s. pro ZŠ a MŠ Bílá Třemešná
ve výši 385 437,50,- Kč na pořádání letních příměstských táborů a souhlasí se změnou
rozpočtu, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

4. Dohody o provedení práce
Dle nového ustanovení zákona o obcích platného od 01. 01. 2018, musí každou dohodu nebo
smlouvu, která je sepsána mezi obcí a členem zastupitelstva, schválit zastupitelstvo obce.
Jelikož někteří zastupitelé obce tyto práce vykonávají, je nutné z důvodu jejich odměňování
příslušné dohody schválit.
Návrh:
ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Bílá Třemešná a zastupiteli
Mgr. Kateřinou Poživilovou a Jiřím Žižkou na rok 2018.
Hlasování:

Pro …10…….

Proti ……0….
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Zdržel se …0………

Schválená usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 23. 05. 2018.
1) ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. 1804/2018 na přístavbu pavilonu
odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná, se spol. Stavoka Kosice, Kosice 130, 503 51
Kosice, která podala nejnižší nabídku ve výběrovém řízení, a to za cenu
55 230 706,50,- Kč bez DPH.
2) ZO souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výběr poskytovatele TDS a BOZP
na zakázku přístavbu pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná, se spol.
Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové.
3) ZO souhlasí s přijetím dotace od MAS Královédvorsko z.s. pro ZŠ a MŠ Bílá
Třemešná ve výši 389 000,- Kč na pořádání letních příměstských táborů a souhlasí
se změnou rozpočtu, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4) ZO schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Bílá Třemešná
a zastupiteli Mgr. Kateřinou Poživilovou a Jiřím Žižkou na rok 2018.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 19:00 hodin.

Miloš Málek, Zdeněk Fiala
ověřovatelé zápisu

Bc. Štěpán Čeněk
starosta
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