Obec Velatice
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velatice
Den zasedání: 25.února 2020

č. 2/2020

Zápis
1.

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Starosta obce přivítal zastupitele a přítomné občany a zahájil zasedání Zastupitelstva obce
Velatice č.2/2020 v 18.30 hod.
Starosta následně konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva byla v souladu
se zákonem zveřejněna na úřední desce obecního úřadu. Starosta konstatoval, že je přítomno
8 členů zastupitelstva. Nepřítomný je T. Šenkyřík. Zastupitelstvo je tak usnášeníschopné.
Starosta obce navrhl jako zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V.
Kadlecovou.

Usneseníč.1.1. –2/2020
Zastupitelstvo volí za zapisovatele A. Severovou a za ověřovatele M. Jaška a V. Kadlecovou.
Hlasování:
pro
2.

proti
zdrželi se

6
0
2

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Sedlák, L. Putna, Z. Severa,
P. Košina)
(M. Jašek, V. Kadlecová)

Schválení programu

Starosta obce přednesl body programu dle zveřejněné pozvánky na zasedání zastupitelstva a
navrhl zrušit bod Žádosti o prodej pozemků a doplnit jednání o body:
Smlouva o spolupráci a financování projektu cyklostezek
Výzva na občanské projekty
Usnesení č.2.1. – 2/2020
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání:
1.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2.
Schválení programu
3.
Výběrové řízení na realizaci jímacího vrtu
4.
Žádost o příspěvek na opravu provozovny
5.
Smlouva o spolupráci a financování projektu cyklostezek
6.
Výzva na občanské projekty
7.
Diskuze
8.
Závěr
Hlasování:
pro

8

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, L. Putna, M. Sedlák, Z. Severa)
1

proti
zdrželi se

-

0
0

V 18:35 se dostavil T. Šenkyřík.
3.

Výběrové řízení na realizaci jímacího vrtu

Starosta zopakoval, že ve výběrovém řízení na Etapu 1 – jímací vrt bylo podáno 5 nabídek.
Nabídky podali:
VBV GEO s.r.o.
EKODRILL, s.r.o.
UNIGEO a.s.
ENVIREX, spol. s r.o.
VODASERVIS s.r.o.
Tři uchazeči byly vyzváni k vysvětlení částí jejich nabídek.
Dva uchazeči v rámci svých odpovědí uvedli, že jimi navržená metoda nezaručuje, že bude
vyvrtán vrt do požadovaných 90 m s výstrojí o průměru 160 cm. Tito uchazeči tedy nesplnili
podmínky zadání – požadavky na obsah plnění.
Uchazeči VODASERVIS s.r.o. a ENVIREX, spol. s r.o. tedy podali nabídku, která nesplňuje
požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, proto byly klasifikovány jako
nepřijatelné a byly vyřazeny z hodnocení.
Uchazeči, jejichž nabídky byly při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazeny, vyloučí
zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.
Poslední z oslovených uchazečů potvrdil, že obsahem jeho nabídky je i varianta vrtání
pomocí bentonitového výplachu v případě výskytu nezpevněných hornin. Nabídka tak
splňuje požadavky na obsah plnění.
Hodnotící komisí tedy byly hodnoceny tři nabídky dle jediného hodnotícího kritéria, kterým je
celková výše nabídkové ceny bez DPH.
Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu obce Velatice, aby byla vybrána jako
ekonomicky nejvýhodnější nabídka, nabídka uchazeče UNIGEO a.s., se sídlem: Místecká
329/258, 720 00, Ostrava Hrabová, IČ: 26244411 s nabídkovou cenou 466.400,- Kč bez DPH.
Diskuze
Usnesení č. 3.1. – 2/2020
Zastupitelstvo schvaluje vyloučení uchazečů VODASERVIS s.r.o. a ENVIREX, spol. s r.o. z účasti
v zadávacím řízení na zakázku „Velatice - posílení vodního zdroje Etapa 1 – Jímací vrt“.
Hlasování:
pro
-

proti
zdrželi se

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, L. Putna, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0

Usnesení č. 3.2. – 2/2020
Zastupitelstvo schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku na zakázku „Velatice - posílení
vodního zdroje Etapa 1 – Jímací vrt“, nabídku uchazeče UNIGEO a.s. a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo se společností UNIGEO a.s. za částku 466.400,- Kč bez DPH.
2

Hlasování:
pro
proti
zdrželi se

-

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, L. Putna, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0
Tabulka úkolů

Úkol
Oznámení o vyloučení uchazečů
Uzavření smlouvy o dílo na realizaci jímacího vrtu a
zveřejnění na profilu zadavatele

4.

Řešitelé
Starosta
Starosta

Žádost o příspěvek na opravu provozovny

Starosta předložil žádost na spolufinancování výměny dveří za protipožární v
nové provozovně kosmetiky v budově starého obecního úřadu. Tato výměna dveří byla
nutná pro možnost provozování kosmetiky v těchto prostorách.
Celkové náklad na opravu jsou necelých 12.000,- kč.
Starosta navrhuje, aby se obec podílela na financování opravy ve výši dvou měsíčních nájmů
v provozovně, tj. částkou 7.000,- Kč.
Usnesení č. 4.1. – 2/2020
Zastupitelstvo schvaluje podílení se na opravě provozovny kosmetiky ve výši 7.000,- Kč formou
odpuštění dvou měsíčních nájmů stávajícímu nájemci.
Hlasování:
pro
proti
zdrželi se

-

8
0
1

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, L. Putna, Z. Severa, T. Šenkyřík)
(M. Sedlák)

Tabulka úkolů
Úkol
Oznámení o odpuštění nájmu

5.

Řešitelé
Starosta

Smlouva o spolupráci a financování projektu cyklostezek

Starosta předložil ke schválení Smlouvu o spolupráci a financování projektu cyklostezek se
Svazkem obcí Šlapanicko. Smlouvou se upravují výše investičních členských příspěvků pro roky
2018, 2019 a 2020, které budou použity na spolufinancování projektu cyklostezek. Pro roky 2018
a 2019 smlouva konstatuje, že příspěvky byly uhrazeny. Dále smlouva upravuje podmínky, jak
mohou být příspěvky použity a že budou příspěvky vráceny v případě, že dotace nebude
poskytnuta (po odečtení nákladů na projektovou dokumentaci).
Usnesení č. 5.1. – 2/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a financování projektu cyklostezek se
Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko.*
Hlasování:
pro

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, L. Putna, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)
3

proti
0
zdrželi se
0
*Schválená smlouva je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Tabulka úkolů
Úkol
Podpis smlouvy o spolupráci a financování projektu
cyklostezek

6.

Řešitelé
Starosta

Výzva na občanské projekty

Starosta předložil ke schválení výzvu na finanční podporu občanských projektů.
Starosta navrhuje, aby celková alokace byla 75.000,- Kč, jak s tím počítá rozpočet obce a
celkové náklady na jeden projekt byly 20.000,- Kč. Ostatní podmínky zůstávají jako v loňském
roce.
Lhůtu pro podání projektů navrhuje do 13. dubna, protože nejbližší následující zastupitelstvo
bude asi 14. dubna.
Usnesení č.6.1. – 2/2020
Zastupitelstvo schvaluje výzvu na finanční podporu občanských projektů s alokací 75.000,- Kč.
Hlasování:
pro
proti
zdrželi se

-

9

(J. Grolich ml., J. Grolich st., M. Jašek, V. Kadlecová,
P. Košina, L. Putna, M. Sedlák, Z. Severa, T. Šenkyřík)

0
0
Tabulka úkolů

Úkol
Zveřejnit výzvu na občanské projekty

7.

Řešitelé
Starosta

Diskuze

Nebyl vznesen příspěvek do diskuze.

Přehled plnění úkolů

12

Tabulka úkolů – dřívější zastupitelstva
Úkol
Řešitelé
Zajistit projekt a cenovou kalkulaci rekonstrukce starosta
plynovodu
Zajistit odstranění hnízd a umístění zábran
starosta

Č.
3

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 5/2019
Úkol
Řešitelé
Uzavření směnné smlouvy
Starosta

Č.
11

4

Stav
V řešení
V řešení

Stav
Čeká se na
potvrzení GP

Č.
4
11

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 6/2019
Úkol
Řešitelé
Zajištění opravy trámu na půdě
Starosta
Zajištění podpisu kupní smlouvy
Starosta

Stav
V řešení
V řešení

Č.
2

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 8/2019
Úkol
Řešitelé
Uzavření a zveřejnění smlouvy o dílo – Etapa 2
Starosta

Stav
V řešení

Č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tabulka úkolů – zastupitelstvo 1/2020
Úkol
Objednávka studie dispozic hospody a
elektroinstalace
Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2020
Uzavření smluv o poskytnutí dotace
Uzavření darovacích smluv
Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 166
Zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 145
Zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.č.
348/2
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti
Objednávka 5 stolů do KD
Uzavření smlouvy o podmínkách připojení plyn.
zařízení
Zveřejnění záměru na prodej pozemků zahrad
Objednávka PD na veřejné osvětlení
Podání žádostí o dotace u JMK
Oznámení o schválení účetní uzávěrky MŠ

Řešitelé
Starosta

Stav
Splněno

Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

Splněno
V řešení
V řešení
Splněno
Splněno
Splněno

Starosta

V řešení

Starosta
Starosta

V řešení
Splněno

Starosta
Starosta
Starosta
Starosta

Splněno
V řešení
Splněno
Splněno

Řešitelé
Starosta
Starosta

Stav

Nové úkoly:
Tabulka úkolů – zastupitelstvo 2/2020
Č.
1
2
3
4
5

8.

Úkol
Oznámení o vyloučení uchazečů
Uzavření smlouvy o dílo na realizaci jímacího vrtu
a zveřejnění na profilu zadavatele
Oznámení o odpuštění nájmu
Podpis smlouvy o spolupráci a financování
projektu cyklostezek
Zveřejnit výzvu na občanské projekty

Starosta
Starosta
Starosta

Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.57 h.

Přílohy zápisu:
Příloha č.1
Prezenční listina (volná příloha)
Příloha č.2
Zveřejněná informace o konání zasedání zastupitelstva podle §93 odst.1
zákona o obcích (volná příloha)
5

Příloha č.3

Smlouva o spolupráci a financování projektu cyklostezek s DSO Šlapanicko
(volná příloha)

Zápis byl vyhotoven dne: 28.2.2020
Starosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

Ověřovatelé

___________________
Mgr. Veronika Kadlecová

6

___________________
Mgr. Michal Jašek

