
Zápis č. 4
ze zasedání ZO konaného 16.6.2015

Přítomni: Ondřej Bašista, Petra Dohaničová, Mgr. Ivana Kampeová, Ing. Jan 
Klepal, Jiří Kratochvíl, Zdeněk Kukal, Alois Ondrouch, Pavlína Píchová,  Romana 
Trojanová, Jitka Vokolková, Bc. Pavel Zeman
                   
Omluveni:   0

Starostka konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, tudíž je 
zastupitelstvo obce usnášeníschopné.

Ověřovatelé zápisu:   P. Dohaničová, R. Trojanová
Zapisovatelka: p. Zemanová

P r o g r a m:

  1. Rezignace člena zastupitelstva

  2. Složení slibu nového člena zastupitelstva

  3. Pokračující práce na rekonstrukci v Polní ulici   

  4. Oslovení projektantů na zpracování nového územního plánu obce 

  5. Prodej tašek ze Staré hospody 

6. Nová přípojka NN  

7. Žádost manželů Jirušových a Truhlářových

8. Rozpočtové opatření č. 3

9. Žádost TS Domino Dance

10. Cenové nabídky - nové stránky obce

11. Kolaudace Staré hospody – dokončující práce

12. Záměr prodeje pozemku a pronájmu části nemovitosti

13. Různé – smlouva na VB - plynovodní přípojka Mgr. Dana Dvořáková

Program, ověřovatelé zápisu i zapisovatelka byli odsouhlaseni všemi 
hlasy.

Úkoly z minulého zasedání ZO:
     Zajištění dalších cenových nabídek na modernizaci internet. stránek obce – bude 
projednáno v bodu 10.
     Obec nebude soudně vymáhat po pojišťovně doplacení celé  částky za poškozený 
sloup VO, rozdíl v plnění musí doplatit p. Bicanová, která může soudně po pojišťovně 
tento rozdíl vymáhat.

1)  Rezignace člena zastupitelstva
      K 25.5.2015 rezignoval na svou funkci v zastupitelstvu obce JUDr. Košnar. Paní 
starostka JUDr. Košnarovi za práci v ZO poděkovala.
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2) Složení slibu nového člena zastupitelstva
     Alois Ondrouch je dalším postupujícím z kandidátní listiny KSČM a nezávislí. 
A. Ondrouch složil slib zastupitele obce a svým podpisem jej stvrdil.

3) Pokračující práce v Polní ulici
     Dne 18.5. byly zahájeny práce v Polní ulici. V průběhu stavby došlo ke změnám 
oproti projektu:
- použití silničních obrubníků (ne vodících proužků)
- na základě posudku geotechnika byla navržena výměna podloží v tl. 15 cm drceným 
kamenivem fr. 0/125 mm
- při budování vsakovacího žebra by mohlo dojít ke kolizi s inž. sítěmi, proto bude 
vsakovací žebro vybudováno za osazenou obrubou ve velikosti 0,8 m a hloubka 0,5 -
0,7 m s přihlédnutím k výskytu inženýrských sítí
     Z důvodu změny frakce kamene do podloží o 15 cm, doplnění osazení záhonových 
obrubníků, kde byly poškozeny nebo chyběly podezdívky nebo prahy, ale naopak 
zmenšení rozsahu chrániček (chráničky budou pouze pod vjezdy ) dojde k navýšení 
ceny o 250 000,-- Kč. 
Zasedání ZO se rovněž zúčastnili - p. Jambor (projektant), p. Bukáček (stavební 
dozor), zástupci zhotovitele firmy Chládek a Tintěra - Ing. Vondra (stavbyvedoucí) a
p. Čapek  (náměstek pro silniční stavby).

K tomuto tématu proběhla diskuze:
p. Bulíček - proč dochází ke změnám v projektu (změna obrubníků, umístění vsak. 
žeber) – reagoval p. Čapek – podrobně vysvětlil proč došlo ke změnám v projektu
do diskuze se zapojili i p. Venzara, p. Miko 
- na vznesené dotazy reagovali p. starostka, pp. Bukáček, Čapek, Jambor, Zeman –
obec dělá vše pro to, aby nová komunikace fungovala bez problémů, vsak. žebra plnila 
svůj účel a netvořily se nikde laguny (za normálního deště)

ZO schválilo všemi hlasy dodatek ke smlouvě vč. změnového listu 
s firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s. na rekonstrukci Polní ul. 

4) Nový územní plán – oslovení projektantů
     Obec má zpracované zadání nového územního plánu. Nyní je třeba vybrat
projektanta na jeho zpracování. Paní starostka navrhla oslovit Ing. arch. Cetkovskou, 
Ing. arch. Schwarzmannovou a Ing. arch. Poláčkovou na předložení cen. nabídek na 
zpracování ÚP.
Obec má stávající ÚP platný pouze do konce roku 2015 a do této doby se nestihne 
schválit nový. Paní starostka navrhla prodloužit platnost stávajícího do doby 
schválení nového ÚP.

ZO schválilo všemi hlasy oslovení projektantek Ing. arch. Cetkovské, 
Ing. arch. Schwarzmannové a Ing. arch. Poláčkové na předložení 
cenových nabídek na zpracování nového územního plánu obce.

ZO schválilo všemi hlasy prodloužení platnosti stávajícího územního 
plánu do doby schválení nového územního plánu.
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5) Prodej střešních tašek ze Staré hospody
Při rekonstrukci Staré hospody si obec ponechala staré tašky z přední části střechy. 
Našel se zájemce, který by 100 ks odkoupil. Cena za tento typ tašek se na internetu  
pohybuje v cen. relaci 5,-- - 7,-- Kč/kus, proto p. starostka navrhla prodejní cenu 6,--
Kč/kus. Tento typ tašek není na žádné obecní budově. 

ZO schválilo všemi hlasy prodej starých nepotřebných střešních tašek 
ze Staré hospody za cenu 6,-- Kč/kus.

6) Nová přípojka NN
      Melšovi (bytovka čp. 265) žádají o vybudování el. přípojky NN na zahrádku. 
Z tohoto důvodu je třeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na VB ve výši 1 000,--
Kč, přes pozemky obce p.č. 681/45, 681/4 a 681/48 bude přípojka vedena.

ZO schválilo všemi hlasy uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB na 
pozemky p.č. 681/45, 681/4 a 681/48 pro přípojku NN na zahrádku 
Melšových. 

7) Žádost manželů Jirušových a Truhlářových
     Manželé Jirušovi (novostavba RD v Labské ul.) požádali obec, v souvislosti 
s výstavbou komunikace v Polní ulici, zda by obec také nevybudovala komunikaci 
k jejich domu v Labské ul. Cena by byla cca 330 000,-- Kč, p. Jiruš navrhuje, že by si 
základ (tzv. kufr) ve spolupráci s p. M. Košíkem udělali.

     Rovněž Truhlářovi požádali o to, zda by obec neprovedla položení „balené“ na 
komunikaci za hřištěm (od boroviček za hřištěm za zatáčku k jejich domu).

p. Zeman – navrhuje nejprve dodělat rozpracované investice
p. starostka – obec nemá zhotovený projekt (u Jirušů), komunikaci k Truhlářům 
uvede do původního stavu firma Chládek a Tintěra po dokončení Polní ul. z důvodu 
jejího používání v průběhu rekonstrukce 

ZO neschválilo všemi hlasy vybudování komunikace k RD Jirušových 
v ul. Labské.

ZO neschválilo všemi hlasy potažení komunikace za hřištěm k RD
Truhlářových.

8) Rozpočtové opatření č. 3
     P. starostka navrhla přesunout tento bod na závěr jednání, aby se v RO objevily 
všechny schválené změny. 

9) Žádost TS Domino Dance
     V letošním roce TS Domino Dance obdržela od obce dotaci 20 00,-- Kč na svou 
činnost. Nyní skupina požádala o příspěvek na účast v mezinárodní  soutěži ve výši
3 600,-- Kč.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o činnost dětské skupiny, ZO se rozhodlo poskytnout
jednorázovou dotaci ve výši 5 000,-- Kč na činnost.
ZO schválilo všemi hlasy poskytnutí dotace na činnost ve výši 5 000,--
Kč TS Domino Dance.

10) Nové stránky obce
       Cenové nabídky předložené na úpravu internet. stránek obce (nový design, 
možnost aplikace nových technologií apod.):

1. L. Urban 28 435,-- Kč (vč. 1500,-- Kč ročního hostingu)
2. Ing. B. Olexa  - 35 695,-- (+ hosting stávající)
3. DATAK s.r.o. z Kolína – 32 065,-- (vč. 2500,-- ročního hostingu)

ZO schválilo všemi hlasy p. L. Urbana provedením modernizace 
internet. stránek obce v cenové relaci 28 435,-- Kč.

11) Kolaudace Staré hospody
     Kolaudace proběhla 09.06. V projektu bylo zateplení stropu ve sklepě (kotelně a 
uhelně) polystyrenem, HZS Stč. kraje požaduje zateplení minerální vatou. Při soutěži 
nebyl tento požadavek znám, proto je třeba nyní toto zateplení dokončit. 
Obci byly předloženy 2 cenové nabídky od firem Stavona s.r.o. a Jachan. 
Projektantem byla navržena minerální vata s povrchovou úpravou – předložila firma 
Stavona s cenou 10 200,-- Kč a termínem dodání v srpnu. Obec potřebuje zateplení 
provést co nejdříve, tudíž byla s HZS konzultována varianta firmy Jachan (bez 
připomínek) - instalace minerální vaty na hmoždinky, lepidlo a perlinka s cenou do  
16 000,-- Kč.

ZO schválilo všemi hlasy firmu Jachan provedením zateplení stropu ve 
sklepě Staré hospody s cenou do 16 000,-- Kč.

12) Záměr prodeje pozemku a pronájmu části budovy
      Obec zveřejnila záměr prodeje pozemku p.č. 1088/45  pod trafostanicí (v parčíku 
u Zd. Kukala). Firma ČEZ Distribuce nabízí cenu 3 000,-- Kč.

Dále obec dostala nabídku na využití 2 sklepních místností na OÚ na keramickou 
dílnu. I tento záměr na pronájem obec zveřejnila - min. cena 2 000,-- Kč/měs., 
náklady na úpravu prostor a oddělené měření elektřiny ponese nájemce.

Po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru bude ZO projednáno.

ZO vzalo na vědomí.

Přesunutý bod jednání 8) Rozpočtové opatření č. 3
     Účetní obce p. Zemanová seznámila ZO s rozpočtovým opatřením č. 3 (vč. 
schválených nerozpočtovaných změn v průběhu zasedání)

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 všemi hlasy.
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13) Různé:
Žádost o uzavření smlouvy na VB - plynovodní přípojka pro čp. 122 Mgr. 
D. Dvořáková
     Mgr. D. Dvořáková požádala o uzavření smlouvy na VB na plynovodní přípojku pro 
dům č.p. 122.

ZO schválilo všemi hlasy uzavření smlouvy na VB na plynovodní 
přípojku pro RD čp. 122.

Diskuze:

p. Bulíček – dotaz k rekonstrukci Polní ul. – zda v případě navýšení ceny 
rekonstrukce z důvodu víceprací byly zohledněny rovněž méněpráce, zda může vidět 
položkový rozpočet stavby – reagovali p. starostka a Ing. Klepal – částka 250 000,-
Kč je rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi, rozpočet stavby je k nahlédnutí na OÚ

Starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ukončila.

Zapsala: 17.6.2015
D. Zemanová

Ověřovatelé zápisu:
P. Dohaničová, R. Trojanová

      
                                                                                              Jitka V o k o l k o v á    v.r.
                                                                                                        starostka obce   




