Zápis z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná
Datum konání: 16. 02. 2022
Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná
Přítomni:
Bc. Štěpán Čeněk, Zdeněk Fiala, Ing. Petra Holzhauserová, Bc. Petra Zivrová, Zuzana
Odvárková, RNDr. Jana Dobroruková, Ing. Květoslav Sybr, Mgr. Kateřina Poživilová, Jiří
Žižka
Omluveni:
Zdeněk Kramár, Jana Raizerová, Jaroslav Patzelt Ing. Milan Kuk, Ing. Vít Šubr, Petra Vejsová,
Přítomno 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrhová komise:
Petra Holzhauserová
Petra Zivrová
Hlasování:

Pro ……9…. Proti ……0….

Zdržel se ……0……

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Fiala
Ing Květoslav Sybr
Hlasování:

Pro ……9…. Proti …0…….

Zdržel se ……0……

Zapisovatel:
Jana Dobroruková

Program zastupitelstva
1)
2)
3)
4)

Smlouva o dílo, stavba vodovodů
Smlouva, nákup pozemků
Zřízení termínovaného vkladu
Rozpočtová změna

Hlasování:

Pro ……9…. Proti …0…….

Zdržel se ……0……
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Jednání zastupitelstva:
1.

Smlouva o dílo, stavba vodovodů

Na základě investičního záměru na realizaci stavby „Vodovod a vodojem Bílá Třemešná“, která
obsahuje vodovod Nové Lesy, vodovod Filířovice a vodojem Mezihoří, bylo dle požadavku
dotačního fondu MZE provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Dle výsledků
výběrového řízení byla jako nejlepší vyhodnocena nabídka spol. Stavoka Kosice, která splnila
všechny požadavky řízení a podala nejnižší nabídku ve výši 28.921.579,82,- Kč . Po skončení
odvolací lhůty ve které mají možnost neúspěšní kandidáti možnost podat námitky či
připomínky, byla obci předložena konečná smlouva o dílo na výše uvedenou stavbu.
Návrh:
ZO
a) souhlasí s výsledky výběrového řízení na stavbu vodovodu Nové Lesy, vodovodu
Filířovice a vodojemu Mezihoří, kdy jako nejvýhodnější a nejlevnější byla
vyhodnocena nabídka spol. Stavoka Kosice a.s. za cenu 28.921.579,82,- Kč.
b) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a spol. Stavoka Kosice na stavbu „Vodovod a
vodojem Bílá Třemešná“ za cenu 28.921.579,82,- Kč bez DPH.
Hlasování:

2.

Pro …9….

Proti ……0….

Zdržel se …0………

Smlouva, nákup pozemků

Od roku 2017 jedná obec s Církví československou husitskou o prodeji pozemků do vlastnictví
obce v místech autobusové zastávky u kostela. Jedná se o pozemky, které se nacházejí pod
chodníkem, samotnou autobusovou zastávkou a svahu u kostela. Nákup je prováděn z důvodu
uvedení majetkových vztahů do souladu se skutečností, kdy stavbu a přilehlé úpravy pozemků
historicky realizovala obec.
Návrh:
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a Církví československou husitskou, na p.p.č.
1101/25, 1101/69, 1101/94 a st.p.č. 564 v k.ú. Bílá Třemešná o celkové výměře 339 m2 za
cenu 50,- Kč za 1 m2, což činí 16.950,- Kč.
Hlasování:

3.

Pro …9……. Proti ……0….

Zdržel se …0………

Zřízení termínovaného vkladu

Na základě poptávky na zhodnocení finančních prostředků na obecních účtech byla obci
předložena nabídka spol. UnicCredit Bank, u které má obce zřízený běžný účet. Nabídka
obsahuje návrh na zřízení termínovaného vkladu, a to na 3 měsíce s úrokovou sazbou 3,7 %
p.a. Obec v současné době disponuje prostředky, které mohou být na účet přesunuty a nehrozí
omezení platební schopnosti.
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Návrh:
ZO schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve spol. UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia v délce tří měsíců s úrokovou sazbou 3,8 % p.a. s možností prodloužení délky
vkladu.
Hlasování:

4.

Pro …9……. Proti ……0….

Zdržel se …0………

Rozpočtová změna č. 1

Na straně příjmové došlo k navýšení o částku 500.000,- Kč, kterou tvoří vratka ZŠ
z investičního fondu. Dále došlo ke změně na příjmové i výdajové stránce ve výši 25.109.273,Kč, z nichž 25 mil. tvoří převod finančních prostředků z běžného účtu na termínovaný vklad a
průtoková dotace pro ZŠ ve výši 109.273,- Kč na příměstské tábory - viz příloha.

Schválený rozpočet.
Celková změna
Upravený rozpočet

Příjmy
21.886.800
25.609.273
47.496.073

Výdaje
22.925.659
25.109.273
48.034.932

Financování
- 1.038.859
500.000
- 538.859

Návrh:
ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 1 v takové podobě, jak
byla přednesena, a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást tohoto
zápisu.
Hlasování:

Pro …9……. Proti ……0….

Zdržel se …0………
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Schválená usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná ze dne 16. 02. 2022.
1. ZO
a) souhlasí s výsledky výběrového řízení na stavbu vodovodu Nové Lesy, vodovodu
Filířovice a vodojemu Mezihoří, kdy jako nejvýhodnější a nejlevnější byla
vyhodnocena nabídka spol. Stavoka Kosice a.s. za cenu 28.921.579,82,- Kč.
b) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a spol. Stavoka Kosice na stavbu „Vodovod a
vodojem Bílá Třemešná“ za cenu 28.921.579,82,- Kč bez DPH.
2. ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a Církví československou husitskou na p.p.č.
1101/25, 1101/69, 1101/94 a st.p.č. 564 v k.ú. Bílá Třemešná o celkové výměře 339 m2
za cenu 50,- Kč za 1 m2, což činí 16.950,- Kč.
3. ZO schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve spol. UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia v délce tří měsíců s úrokovou sazbou 3,8 % p.a. s možností prodloužení
délky vkladu.
4. ZO schvaluje úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 1 v takové podobě, jak
byla přednesena, a jak je uvedeno v písemné formě, která tvoří nedílnou součást
tohoto zápisu.

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin a ukončeno v 18:30 hodin.

Bc. Štěpán Čeněk
starosta

Zdeněk Fiala, Ing. Květoslav Sybr
ověřovatelé zápisu
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