Zápis z jednání obecního zastupitelstva obce Občov
ze dne 24.6.2016 – č. 2016/06/24
Místo konání : sál restaurace v Občově
Přítomní zastupitelé : Kosán Jaroslav, Vacková Marie, Špak Mojmír, Manych Pavel,
Doležal David, Kosán Karel
omluven : Ing.Vacek František
Přílohy: závěrečný účet obce Občov za rok2015
protokol o schválení účetní závěrky obce za rok 2015
_________________________________________________________________________
1. Zahájení provedl starosta s konstatováním, že zastupitelstvo je usnášeníschopné,
přítomno 6 ze 7 členů zastupitelstva obce a přivítal všechny přítomné zastupitele a
občany
2. Starosta navrhl změny v pořadí dnešního programu jednání
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola usnesení
3. Projednání stavu dotace na výstavbu ČOV a splaškové kanalizace
4. Schválení dotace z KÚ vzdělávání, sportu a primární prevence
5. Rozpočtové opatření č.3, 4,a 5/2016
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2015
7. Schválení závěrečného účtu obce za r.2015
8. Schválení účetní uzávěrky obce za r.2015
9. Schválení žádosti věcného břemene p.Fedor
10. Různé
11. Usnesení
12. Závěr
Přítomnými nebyl podán žádný další návrh do jednání ZO, nebyly vzneseny námitky
proti nově navrženému pořadí, starosta dal hlasovat o návrhu programu, zapisovateli
a ověřovatelích.
.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili upravený program jednání, zapisovatele a ověřovatele
usnesením č. 2016/06/24/ - 1
3. Kontrola usnesení ZO 2016/03/24 -1-3
zastupitelstvo obce bere na vědomí
4. Projednání stavu dotace na výstavbu ČOV a splaškové kanalizace obce Občov
starosta informoval přítomné o postupu pro získání dotace na celý projekt splaškové
kanalizace a ČOV za odborné pomoci p.Vašíčka s firmy PROVOD
a)
Odstoupení od smlouvy o dílo s firmou Kaiser
Návrh usnesení: Schválení odstoupení od smlouvy o dílo s firmou Kaiser s.r.o.
ICO:26733102 na zhotovení stavby s názvem “Obec Občov splašková kanalizace a
ČOV I.etapa“, která byla podepsána dne 31.8.2015

Důvodem odstoupení je nezahájení stavby z důvodu nezískání účelové dotace na
financování stavby. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k odeslání výpovědi
smlouvy společnosti Kaiser s.r.o..
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili odstoupení od smlouvy s firmou Kaiser s.r.o. včetně pověření starosty
k odeslání výpovědi usnesením č. 2016/06/24/-2
b)
Rozhodnutí o novém VŘ
Návrh usnesení: Schválení Rozhodnutí o novém VŘ k úspěšné žádosti o dotaci
s operačního programu životního prostředí, do této žádosti je zahrnuta stavba celé
kanalizace a ČOV. . Výběrové řízení bude realizováno dle podmínek Státního fondu
životního prostředí a v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili nové výběrové řízení usnesením č. 2016/06/24/-3
c)

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby “Obec Občov
splašková kanalizace a ČOV“ financovaná s fondu OPŽP

Návrh usnesení: Schválení zadávací dokumentacei pro výběr zhotovitele stavby
“Obec Občov splašková kanalizace a ČOV“ financovanou s fondu OPŽP.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby „Obec Občov –
splašková kanalizace a ČOV“, financovanou z fondů OPŽP usnesením č. 2016/06/24/-4
d)
Jmenování komise
Návrh usnesení: Schválení jmenování hodnotící komise, která bude zároveň i komisí
pro otvírání obálek, ve složení :
Ing.Vacek František, Ing.Štufka Milan, Špak Mojmír, Švec Petr, Manych Pavel
Náhradníci : Vacková Marie, Doležal David
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili hodnotící komisi, která bude zároveň komisí pro otevírání obálek
a také bude posuzovat kvalifikaci podle § 59 zákona o veřejných zakázkách.
usnesením č. 2016/06/24/-5
e)
Žádost o zrušení registrace u MZ ČR
Návrh usnesení: Schválení žádosti o zrušení registrace akce “Obec Občov a
splašková kanalizace a ČOV I.etapa“ u MZ ČR, dále pověření starosty obce
k odeslání dopisu o tomto zrušení na MZ ČR.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili žádost o zrušení registrace včetně pověření starosty usnesením č.
2016/06/24/-6

5. Dotace z Krajského úřadu “ Vzdělávání, sportu a primární prevence“
Starosta seznámil přítomné o výši a podmínkách dotace
Návrh usnesení : přijmout dotaci z Krajského úřadu “ Vzdělávání, sportu a primární
prevence“
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili dotaci z KÚ usnesením č. 2016/06/24/-7
6. Rozpočtová opatření č.3, 4 a 5/2016
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.3, 4 a 5/2016
Zastupitelé berou na vědomí
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2015
Přednesl starosta
Zastupitelé berou na vědomí
8. Závěrečný účet obce Občov za r.2015
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet spolu se zprávou o
přezkoumání hospodaření za rok 2015 a schvalují ho bez výhrad.
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili ZÚ vč. zprávy o přezkoumání bez výhrad usnesením č. 2016/06/24/-8
9. Účetní uzávěrka obce za r.2015
Návrh usnesení: Zastupitelé obce schválili účetní závěrku za rok 2015, sestavenou ke dni
31.12.2015.
Hlasování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Zastupitelé schválili účetní závěrku usnesením č. 2016/06/24/-9
10. Žádost věcného břemene p.Fedor
Obsah žádosti přečetl starosta
Návrh usnesení : návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Občov a panem
Fedorem
Hlasování
PRO
PROTI
ZDRŽEL SE
6
0
0
Zastupitelé schválili smlouvu o věcné břemeno usnesením č. 2016/06/24/-10
11. Diskuse - různé
 pan Kosán Jaroslav navrhl převést starý hasičský zásahový agregát r.v.1978 na
Hasičský sbor a finanční prostředky na jeho renovaci získat z brigád pro obec
 pan Manych dotazoval prořez větví lip u kapličky / již provedeno p.Obrazem ml.
 paní Vacková navrhla připomenut občanům, že nasekaná tráva patří do kontejneru
na trávu, který je umístěný na sběrném místě za rohem na cestě z návsi ke kravínu a
ne na cizí nebo obecní pozemek
Zastupitelé berou na vědomí

12. Návrh usnesení veřejného zasedání
přečetl místostarosta
Hlasování

PRO
6

PROTI
0

ZDRŽEL SE
0

Zastupitelé schválili návrh usnesení usnesením č. 2016/06/24/-11
13. Zakončení zasedání

Zapsal : Mojmír Špak

Ověřili: Marie Vacková
David Doležal

