16.2.2016

14. zasedání ZO Černolice dne 15. 2. 2016 od 19hod
Obecní úřad - kancelář starosty
Zasedání zastupitelstva zahájeno v 19:02 hod.
Zasedání zastupitelstva ukončeno v 19:20 hod.
Přítomní zastupitelé:
Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:

Vladimír Jiras, Jiří Michal, Lenka Sgalitzerová, Pavel Schmidt, Jiří Mudr
Aleš Macela
Helena Kalivodová, Radka Kruf, Michal Ondrášek
Pavel Schmidt

Návrh programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volba členů návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola minulého zápisu
Schválení programu
Výběrové řízení na přemístění mezideponie
Různé

1.

Volba členů návrhové komise

Navrženi: Vladimír Jiras, Jiří Mudr.
Jiné návrhy:
Hlasování:
Jiras
Kruf
Kalivodová
Macela
Michal
Mudr
Ondrášek
Sgalitzerová
Pro
Pro
Pro
Pro
Usnesení č. 1-14-2016/ZO: ZO schvaluje členy návrhové komise Vladimíra Jirase a Jiřího Mudra.
2.

Volba ověřovatelů zápisu

Navrženi: Jiří Michal, Lenka Sgalitzerová.
Jiné návrhy:
Hlasování:
Jiras
Kruf
Kalivodová
Macela
Michal
Mudr
Ondrášek
Sgalitzerová
Pro
Pro
Pro
Pro
Usnesení č. 2-14-2016/ZO: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího Michala a Lenku Sgalitzerovou.
3.

Schmidt
Pro

Schmidt
Pro

Kontrola minulého zápisu

Připomínky: Bez připomínek.
Diskuse:
J.Michal informoval o tom, že lesní správce byl na základě požadavku Milana Macely z minulého zasedání ZO
požádán o zprávu hospodaření za rok 2015. Zpráva ještě nebyla dodána.
4.

Schválení programu

Obsah:
Jiné návrhy:
Hlasování:
Jiras
Kruf
Kalivodová
Macela
Michal
Mudr
Ondrášek
Pro
Pro
Pro
Usnesení č. 4-14-2016/ZO: ZO schvaluje předložený program zasedání.

1

Sgalitzerová
Pro

Schmidt
Pro
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5.

Výběrové řízení na přemístění mezideponie

Obsah: Na základě usnesení ZO č. 16-13-2016/ZO bylo vypsáno výběrové řízení na přemístění mezideponie.
Důvodová zpráva: Výběrové řízení bylo vedeno v režimu výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
s odhadovanou cenou služby 350 tis. Kč. Celkem byly doručeny tři nabídky. Nabídky byly posouzeny komisí ve
složení Pavel Schmidt, Jiří Michal, Vladimír Jiras (Aleš Macela se omluvil z důvodů nutné služební cesty mimo
obec Černolice). Na základě hodnocení nabídek komise určila jako vítěze nabídku Miroslava Slabihoudka a
doporučuje podepsat s tímto subjektem smlouvu.
Diskuse:
P.Schmidt informoval o výsledku jednání výběrové komise, která se sešla půl hodiny před zasedáním
zastupitelstva. Odprezentoval její rozhodnutí – viz zápis z jednání komise, které je přílohou tohoto zápisu ZO.
V.Jiras jako člen výběrové komise upozornil na to, že vítěz nedodal živnostenské oprávnění, což ale on sám
považuje pouze za neformální nedostatek. Proto i on hlasoval pro co nejnižší cenu. Podotkl, že v případě
vítězství druhého v pořadí, občana Černolic, by se část daní z jeho podnikání vrátila na daních obci.
P.Schmidt k tomu dodal, že jediným kritériem, a to s váhou 100 %, pro rozhodování, byla nabízená cena. Toto
kritérium nelze zpochybnit. Napravení formálního nedostatku by se mělo objevit v návrhu usnesení tak, že jej
vítěz musí dodat v okamžiku podpisu smlouvy. V opačném případě bude vítězem soutěže druhý v pořadí.
Hlasování:
Jiras
Kruf
Kalivodová
Macela
Michal
Mudr
Ondrášek
Sgalitzerová
Schmidt
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Usnesení č. 5-14-2016/ZO: ZO
1. vyhlašuje jako vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přemístění zeminy po vybudování
kanalizace“ pana Miroslava Slabihoudka s podmínkou, že při podpisu smlouvy předloží kopii potřebného
oprávnění k podnikání v činnostech zakázky. V případě nesplnění této podmínky vyhlašuje vítězem výběrového
řízení pana Martina Nováka,
2. pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy s vítězem výběrového řízení.
6.

Různé

J.Michal: Informoval o konání obecní tancovačky v sobotu 13. února v Sokolovně Řitka. Akce se účastnilo 38
občanů, kterým organizátoři akce – vedení obce – děkuje. Celkové náklady na akci činily15 425 Kč, přičemž
největšími nákladovými položkami byly honorář kapele a zvukaři ve výši 8500 Kč, pronájem a úklid sálu za 4500
Kč. Na vstupném se vybralo 3800 Kč. Za konání zábavy obec zaplatila 11 625 Kč.
V následné diskusi zastupitelů bylo konstatováno, že při organizování budoucích podobných akcí je potřeba
akce více zpropagovat a oslovit i veřejnost obce Řitka.

V Černolicích dne 16.2.2016

Ověřovatel: ………………………………………….

Ověřovatel: ………………………………………….

Starosta: ………………………………………………
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