OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice

Zápis č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Všelibice
Datum a místo konání: 19. září 2019 od 20:00 hodin, KM Všelibice.
Zasedání se zúčastnilo 13 členů zastupitelstva (omluveni Dalibor Binter, Ondřej Rybář), 4 občané
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
Výstavba mateřské školy
Rozpočtové opatření č. 8/2019
Různé

Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty a provedla
kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) přítomno 12 zastupitelů, což je nadpoloviční většina
členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení. Určila zapisovatelkou Janu Sadílkovou a
navrhla ověřovatele zápisu Kláru Rubášovou a Hanu Želechovskou.
Návrh usnesení č. ZO/114/11/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Kláru Rubášovou a Hanu Želechovskou.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 2 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/114/11/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková,
Rubášová, Želechovská

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Martina Sluková přednesla program, tak jak byl uveřejněn na pozvánce.
Návrh usnesení č. ZO/115/11/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

1.

Usnesení č. ZO/115/11/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období od 23. 8. 2019 do 19. 9. 2019.
Připomínky z minulého VZOZ: Ondřej Rybář se dotazoval na možnost využití dřeva z našich lesů pro stavbu garáže.
Starostka obce zjistila, že tato možnost není reálná, vzhledem k již objednanému materiálu dodavatele stavby. Není
to možné ani technologicky, neboť sbíjené vazníky se objednávají jako celek.
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2.

Výstavba Mateřské školy (viz příloha č. 3):
Starostka uvedla, že veřejná zakázka na „Výstavbu mateřské školy ve Všelibicích“ byla zveřejněna dle zákona na profilu
zadavatele obce v termínu od 28. 8. 2019 do 13. 9. 2019. Celý proces veřejné zakázky byl administrován externí
firmou. Výstavba bude podpořena schválenou dotací 17.554.802,21 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj,
Integrovaného regionálního programu č. 11703.
Za hodnotící komisi ve složení Denisa Jandusová, Martina Sluková a Hana Želechovská informovala starostka
Martina Sluková, že do Tender Arény dorazily 3 nabídky. Dle hodnotící komise vyhověly požadavkům všechny nabídky
a jsou seřazeny podle hodnotící komise dle ceny bez DPH od nejnižší takto:
1. DKK Stav, s.r.o., Liberec – 19.493.500,49 Kč bez DPH, 23.587.135,59 Kč s DPH
2. Syban, s.r.o., Liberec – 19.888.888, - Kč bez DPH, 24.065.554,47 s DPH
3.
– 19.990.030,58 Kč bez DPH, 24.198.827, - Kč s DPH.
Jiří Hansal se dotázal na reference na firmu DKK – toto firma doložila – např. opravovala budovu bývalého kina
v Českém Dubu. Dále se dotázal, zda dodací lhůty byly v podmínce výzvy – starostka odpověděla, že ano.
Josef Lebeda se zeptal, jaké práce se započítávají do ceny za tuto akci. Starostka reagovala, že se jedná o bourání celé
staré budovy a na podsklepeném pavilonu výstavbu nové mateřské školy.
Návrh usnesení č. ZO/116/11/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje smlouvu o dílo na akci „Výstavba mateřské školy ve Všelibicích“ s firmou DKK
Stav s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 12 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/116/11/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Ve 20:17 h. se dostavil zastupitel Filip Kolomazník, přítomno je 13 zastupitelů.
Starostka dále informovala, že je potřeba uzavřít smlouvy na technický dozor stavebníka mateřské školy a na
koordinátora BOZP – je to v povinnostech investora. Dále má autor projektu právo na autorský dozor.
·

Technický a autorský dozor – jde o uznatelné náklady vůči dotaci. (viz příloha č. 4)
Starostka předložila dvě nabídky, z čehož jedna obsahovala pouze TDS resp. druhá zahrnovala i autorský dozor. Nabídka na vykonání pouze TDS je v tuto chvíli ekonomicky nevýhodná, protože neobsahuje autorský
dozor, který může činit až 3 % z objemu zakázky.
Nabídky:
1.
– na technický dozor za částku 193.000, - Kč
2.
– na technický a autorský dozor za částku 298.000, - Kč.
Filip Kolomazník sdělil, že schválení smlouvy je v kompetenci rady obce. Starostka reagovala, že na minulém
zasedání si zastupitelstvo obce vyhradilo právo schvalování smluv k akci Výstavba mateřské školy ve
Všelibicích.
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Návrh usnesení č. ZO/117/11/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje smlouvu o dílo s
na technický a autorský dozor
při akci „Výstavba mateřské školy ve Všelibicích“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

·

Usnesení č. ZO/117/11/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Koordinátor BOZP – uznatelný náklad vůči dotaci. (viz příloha č. 5)
Dále byly předloženy dvě nabídky na zajištění koordinátora BOZP při stavbě po dobu 9 měsíců.
Nabídky:
1. HOME HELPER s.r.o., částka 79. 000,- Kč bez DPH
2. Develop Servis CZ s.r.o., částka 186. 500- Kč bez DPH

Návrh usnesení č. ZO/118/11/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje smlouvu o dílo s firmou HOME HELPER s.r.o. na koordinátora BOZP při akci
„Výstavba mateřské školy ve Všelibicích“ a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro 13 / proti 0 / zdrželi se 0 /
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

3.

Usnesení č. ZO/118/11/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská

Rozpočtové opatření č. 8/2019 (viz příloha č. 6):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Týká se začlenění finančních prostředků z rezervy do rozpočtu
na práce při výstavbě mateřské školy ve Všelibicích v roce 2019 a dále zúčtování příjmů a výdajů na zaměstnance VPP.
Návrh usnesení č. ZO/119/11/2019:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019.
Hlasování: pro 13/ proti 0/ zdrželi se 0/
Pro:
Proti:
Zdržel/a/ se:

Usnesení č. ZO/119/11/2019 bylo schváleno.

Česák, Hansal, Jandusová, Kolomazník, Lebeda Jos., Lebeda Zd., Müller, Rubášová, Růta, Rybářová, Sadílek, Sluková, Želechovská
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4.

Různé:
Václav Růta – dotaz na počet zaměstnanců obce Všelibice v současnosti – odpověď starostky: obec Všelibice má
v současnosti 1 zaměstnance na dobu neurčitou, 1 zaměstnance měla na Dohodu o provedení práce na červenec
a srpen a 1 zaměstnance na DPP na 2 dny v týdnu v měsíci září. Od září nastoupil další zaměstnanec v rámci veřejně
prospěšných prací, a to do konce roku 2019.
Zdeněk Česák se dotázal, kdy začne stavba mateřské školy. Starostka odpověděla, že smlouvu o dílo může podepsat
až skončí povinné lhůty pro odvolání a po kontrole podkladů k dotaci, předpoklad je v měsíci říjnu.
Starostka obce schůzi ukončila ve 20:43 hod.
Všelibice, 19. září 2019

Zapsala: Jana Sadílková
.…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
starostka obce

Zápis ověřili: Klára Rubášová

Hana Želechovská

……………………………………….

……………………………………….
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