z Á P I S č. 5/2016
ze zasedání zastupitelstva

městyse Bílé Podolí, konané dne 15.6.2016 v 17,00 hod.

v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni : dle presenční listiny,

7 zastupitelů

1. Jednání zahájil starosta městyse Bílé Podolí. Konstatoval, že z osmi členů zastupitelstva je
přítomno 7 zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Program: 1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Schválení zápisu č. 4/2016
5. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
6. Rozpočtové opatření č.4/2016
7. Vypsání výběrového řízení na akci malého rozsahu - .Nové oplocení hřbitova Bílé
Podolí - Lovčice"
8. Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - "Oprava místních komunikací
v části Lovčice"
9. Záměr městyse odprodat části pozemků v obci Zaříčany
10. Informace o připojování nemovitostí na kanalizaci
11. Různé - schválení hospodaření DSO Čáslavsko za rok 2015
- projednání stížnosti na problémy, které způsobuje průjezd nákladních vozidel
- odměny členů zastupitelstva
- kulturní a sportovní akce

2. Program jednání zastupitelstva
Usnesení č. 51/2016 : Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

schvaluje program v předloženém

3. Starosta městyse jmenoval ověřovatele

zápisu:

4. Schválení zápisu č. 4/2016
Usnesení č. 52/20016: Zastupitelstvo
Hlasování: pro: 7
proti: O

schvaluje zápis č. 4/2016

znění

Slovjaková Andrea, Jelínková Barbora

5. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Starosta informovalo rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, které schválilo poskytnutí
dotace na.Nové oplocení hřbitova Bílé Podolí - Lovčice" včetně podmínek na její čerpání.
Usnesení č. 53/2016: Zastupitelstvo městyse přijímá dotaci na.Nové oplocení hřbitova Bílé
Podolí - tovčice" včetně podmínek na její čerpání a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování: pro: 7
proti: O
6. Rozpočtové opatření č.4/2016
Usnesení č. 54/2016: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2016, navýšení příjmů
a výdajů o 17 580,- kČ
Hlasování: pro: 7
proti: O
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7. Vypsání výběrového řízení na akci malého rozsahu - "Nové oplocení hřbitova Bílé Podolí - Lovčice"
Zastupitelé projednali výzvu poptávkového řízení včetně harmonogramu a přijali následující usnesení.
Usnesení Č. 55/2016 : Zastupitelstvo
I. schvaluje
a) v souladu s ustanovením

§ 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového
zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:
b) pro toto poptávkové

řízení na veřejnou

.Nové oplocení hřbitova Bílé Podolí - Lovčice"

řízení základní hodnotící kriterium:

nejnižší celková nabídková cena v Kč

uvedená včetně DPH
II. souhlasí
a) s předloženým

návrhem na jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise zadavatelem,

která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje

kvalifikaci uchazečů

ve složení: člen komise: Jiří Desenský, Horálek Ladislav, Vraný Libor, náhradník: Slovjaková Andrea
b) s předloženým návrhem na zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání splnění
kvalifikace vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá:

starosta

Termín: 20.6.2016

Důvodová zpráva:
ad I.

Vzhledem k finančním

nákladům k plnění celého rozsahu této akce je

dodavatele formou poptávkového

zvolený způsob výběru

řízení v souladu se zákonem a je tedy možný.

Doplňující a související informace k veřejné zakázce:
-Tato akce je v souladu s rozpočtem městyse Bílé Podolí pro rok 2016.
Jako základní hodnotící kriterium je zvoleno: nejnižší celková nabídková cena v Kč uvedená včetně DPH
- ostatní požadavky zadavatele (platební podmínky, záruční podmínky, sankce, termíny plnění, apod.) je
možné

vymezit

dokumentace

vobchodních

podmínkách,

které

jsou

součástí

a které jsou následně výchozím závazným podkladem

výzvy

poptávky

nebo

zadávací

pro vypracování návrhu smlouvy

obsaženém v nabídce uchazeče.
ad II.

Na základě zjištěných

předběžných

informací

o zájemcích

a jejich

referenčních

zakázkách

doporučuje zadavatel zaslat výzvu k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace těmto vybraným
zájemcům a uveřejnit výzvu na webu městyse.
název firmy, adresa sídla
Realitní stavební Čáslav s.r.o., Fantova 45, Brno, zas.adresa - Žitenická 10/1, 28601 Čáslav
Bíža Oto, Bílé Podolí 171, IČ: 66757614
Vízner Jiří, Licoměřice 13, 53843 Lipovec IČ: 74334654
Šťastný Radek, Ronovská 234, 285 61 Žleby, IČ: 64177009
Slavík Václav, Semtěš 119, 286 01, IČ: 71934847
Hlasování:

pro: 7

proti: O
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-38. Vypsání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - "Oprava místních komunikací v části Lovčice"
Zastupitelé projednali výzvu poptávkového řízení včetně harmonogramu a přijali následující usnesení.
Usneseníč.56/2016:
Zastupitelstvo

obce schvaluje

a) v souladu s ustanovením

§ 12 odst. (3) a dle § 18 odst. (5) zákona č.137/2006

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále: "zákon") zahájení poptávkového

Sb., o veřejných
řízení na veřejnou

zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: "oprava místních komunikací v části Lovčice"
b) pro toto poptávkové řízení základní hodnotící kriterium:

nejnižší celková nabídková cena v Kč uvedená

včetně DPH
II. souhlasí
a) s předloženým

návrhem na jmenování

členů a náhradníků členů hodnotící komise

která zároveň plní funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a posuzuje
složení: člen komise Jiří Desenský,Horálek Ladislav, Vraný

zadavatelem,

kvalifikaci uchazečů ve

Libor,

náhradník

k předložení

nabídky

členů

komise

Slovjaková Andrea
b) s předloženým

návrhem

na zaslání písemné

výzvy

a prokázání

splnění

kvalifikace vybraným zájemcům uvedeným v důvodové zprávě.
Zodpovídá: starosta

Termín: 20.6.2016

Důvodová zpráva:
ad I.

Vzhledem k finančním

nákladům k plnění celého rozsahu této akce je

dodavatele formou poptávkového

řízení v souladu se zákonem a je tedy možný.

Doplňující a související informace

k veřejné zakázce:

zvolený způsob výběru

-Tato akce je v souladu s rozpočtem městyse Bílé Podolí pro rok 2016.
Jako základní hodnotící kriterium je zvoleno: nejnižší celková nabídková cena v Kč uvedená včetně DPH ostatní požadavky zadavatele (platební podmínky, záruční podmínky, sankce, termíny plnění, apod.) je
možné

vymezit

dokumentace

vobchodních

podmínkách,

které

jsou

součástí

a které jsou následně výchozím závazným podkladem

výzvy

poptávky

pro vypracování

nebo

zadávací

návrhu smlouvy

obsaženém v nabídce uchazeče.
ad II.

Na základě zjištěných

předběžných

informací

o zájemcích

a jejich

referenčních

zakázkách

doporučuje zadavatel zaslat výzvu k předložení nabídky a prokázání splnění kvalifikace těmto vybraným
zájemcům a uveřejnit výzvu na webu městyse a profilu zadavatele.
název firmy,

adresa sídla: Silnice

Real speciální stavební
Wenzigova

1861/7,

Čáslav-Holding

a.s., Zbraslavice

práce s.r.o., Pardubická 528, 537 01 Chrudim,

Praha 2, 120 00, IČ: 25727567,

331, 285 01, IČ: 25261282
IČ: 02644223,

Miros s.r.o.,

Správa a údržba silnic Pardubického

Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ:00085031, Rekom Nový Bydžov a.s.,Měník-Barchůvek

kraje,

č.2, 50401

Nový Bydžov, IČ: 25264737
Hlasování:

pro: 7

proti: O

9. Záměr městyse odprodat část pozemku v obci Zaříčany
Zastupitelé projednali žádost pana Kočárníka Pavla, č.p. 89 Zaříčany o odkoupení pozemků historicky
zastavených.
Usneseníč.57/2016:
Zastupitelstvo schvaluje záměr odprodat části p.p.č. 137/10 výměře 6m2/nová st. p.č.129/ a část
p.p.č. 1147 a 140/3 o výměře 41 m2 /nová st. p.č, 131/ na zarovnání pozemků u č.p. 89.
Hlasování: pro: 7
proti: O
3
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10. Informace o připojování nemovitostí na kanalizaci
Po informaci zastupitelé konstatovali, že připojena je drtivá většina nemovitostí a s majiteli nepřipojených se jedná. Provoz probíhá až na některé okamžiky způsobené neukázněnými obyvateli /přečerpání žumpy do kanalizace / dobře. První odebrané vzorky z ČOV vyhověly parametrům.
11. Různé
- Zastupitelé projednali výsledek hospodaření Mikroregionu Čáslavsko / dříve DSO Čáslavsko /
Usnesení č. 58/2016: Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření Mikroregionu Čáslavsko
příjmy: 119 418,-Kč , náklady 100 291,40 Kč
Hlasování: pro: 7
proti: O
- zastupitelé projednali v návaznosti na stížnosti obyvatel stále se zhoršující situaci v počtu průjezdů
těžkých nákladních vozidel. Konstatovali, že stále více kamionové přepravy projíždí obcí, přičemž
silnice není na takovýto provoz svou konstrukcí / šíří, nostností, blízkost obytných domů atd.!
i charakterem dimenzována.
Starosta informovalo prvotních negativních ohlasech dotčených orgánů na omezení této dopravy i
o nezbytnosti pokračování v tomto úsilí.
Usnesení
59 : Zastupitelstvo ukládá starostovi vypracovat a podat žádost na zákaz transitu
nákladních vozidel přes Bílé Podolí.
Zodpovídá: starosta
Hlasování: pro: 7
proti: O
č,

-

Zastupitelé projednali odměny členům zastupitelstva pro rok 2016.
Usnesení č. 60/2016: Zastupitelstvo schvaluje ponechat výši odměn pro rok 2016 na stávající
výši.
Hlasování:

pro: 7

proti: O

Zastupitelé projednali proběhlé akce od minulého zasedání a přípravu následujících. V diskuzi se
vyjádřili k některým nedostatkům, zejména v organizaci dětského dne a jejich nápravě v příštím
roce.
Diskuse se dále týkala zabezpečení příměstského tábora, zájezdu dětí i rybářských závodů pro děti.
Zastupitelé konstatovali dobrou připravenost.
Usnesení č. 61/2016 : Zastupitelstvo schvaluje zakoupení věcných cen na rybářské závody dětí
v ceně 3 300,- Kč.

Zapsala: Šmídová Alena

starosta

Ověřovatelé zápisu: Slovjaková Andrea

.

Jelínková Barbora

.
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