OBEC OSTRATA
ZÁPIS
O PRŮBĚHU ŠESTÉHO MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
OSTRATA KONANÉHO DNE 29. DUBNA 2015 OD 19 HODIN V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU OSTRATA

PŘÍTOMNI: Radek Hudeček, Ing. Miroslav Gargulák, Mgr. Hana Florová, Arnošt Horák,
Ing. Vladimír Divilek, Ing. Ludmila Šmeidlerová, Karel Krátký, Zdeněk Juřík

PROGRAM:
1. Zahájení - určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
4. Projednání a schválení úhrady za rozšíření zpevněné plochy u kompostárny
5. Diskuse

6. Závěr

Zahájení zastupitelstva
Starosta Ing. Gargulák zahájil šesté (mimořádné) veřejné zasedání zastupitelstva
a přivítal přítomné občany. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla
zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Ostrata a to nejméně sedm dní přede dnem
konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva
a zastupitelstvo je tedy podle § 92 odst. 3 zákona o obcích usnášení schopné.

K bodu 1:
Zvolení ověřovatelů a zapisovatele
Ing. Gargulák navrhl jako zapisovatele Mgr. Hanu Florovou a ověřovatele
Ing. Vladimíra Divilka a Radka Hudečka.
USNESENÍ Č. 6.1: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo Mrg. Hanu Florovou
za zapisovatelku a Radka Hudečka a Ing. Ladislava Divilka za ověřovatele.
Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.
schváleno
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K bodu 2:
Schválení programu
Ing. Miroslav Gargulák předložil ke schválení program, jak byl zveřejněn na úřední desce.
USNESENÍ Č. 6.2: Zastupitelstvo obce Ostrata schválilo program zasedání.

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0.

schváleno

K bodu 3:
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo stav a výsledek veřejné zakázky na Zateplení obecního
úřadu a hasičské zbrojnice.

USNESENÍ Č. 6.3: Zastupitelstvo obce Ostrata v souladu se zadávací dokumentací veřejné
zakázky „Zateplení obecního úřadu a hasičské zbrojnice“
ROZHODLO O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Odůvodnění: V textové části zadávací dokumentace článek XIV „Další podmínky zadavatele
pro plnění veřejné zakázky“ si zadavatel vyhradil právo zrušit výběrové řízení nejpozději však
do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. S odkazem na uvedené ustanovení
zadávací dokumentace a v souladu s ním zadavatel tímto ruší výběrové řízení ve věci veřejné
zakázky „Zateplení obecního úřadu a hasičské zbrojnice“.

Pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0.

schváleno

K bodu 4:
Projednání a schválení úhrady za rozšíření zpevněné plochy u kompostárny
Zastupitelstvo obce Ostrata projednalo návrh úhrady na rozšíření zpevněné plochy
u kompostárny. Rozšíření panelové plochy je o 200 m2, plocha zpevněná kamenivem
a zhutněním 280 m2. Silniční panely – 200 m2 za celkovou cenu 60 000 Kč a dopravní služby,
zemní práce, ostatní materiál a vlastní realizace za celkovou cenu 114 128 Kč vč. DPH.
P. Krátký oponoval, že akce nebyla řešena v souladu s pravidly pro veřejnou zakázku, nebylo
provedeno výběrové řízení.
Ing. Gargulák vysvětlil, že pro stavební akce, které nejsou kryty z dotací od státu nebo EU,
není u obcí vyžadováno výběrové řízení až do výše nákladů 6 milionů Kč za rok, pokud nemá
obec stanoveno vnitřním předpisem jinak – Ostrata nemá.

USNESENÍ Č. 6.4: Zastupitelstvo obce Ostrata schvaluje rozšíření zpevněné plochy
u kompostárny v celkové rozloze 480 m2 za celkovou cenu 174 128 Kč vč. DPH.
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Pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0.

schváleno

K bodu 5:
Diskuse
a) Ing. Gargulák informoval o vyúčtování košíkářské výstavy ze dne 18. 4. 2015. Celkové příjmy
od sponzorů, z dobrovolného vstupného a z bufetu dosáhly výše 22 107 Kč. Celkové vydání 35 645
Kč. Z prostředků obce bylo doplaceno celkem 13 538 Kč.
b) Ing. Gargulák informoval o stavu převzaté techniky z areálu p. Krátkého v Želechovicích.
K převzetí klíčů došlo v úterý 21. 4. 2015. Předán byl 1 klíč od nosiče kontejnerů Man (2. klíč dosud
nebyl předán) a 2 klíče od smykového nakladače Locust.
U vozidla Man bylo zjištěno, že nebyla provedena předepsaná garanční prohlídka v červnu 2014, a jak
vyplývá z konzultace s dodavatelem, tím vozidlo pozbývá záruku. Navíc v prosinci 2014 propadla
platnost STK, vozidlo nesmí na silnici. Musíme dořešit splnění podmínek, aby vozidlo mohlo být
používáno.
c) Ing. Gargulák seznámil zastupitelstvo s návrhem geometrického plánku na řešení směny pozemku
na cestu mezi obcí a p. Pátkem v oblasti k Březině. Z návrhu Ing. Vítka vyplývá, že p. Pátek by
od obce získal 135 m2 pozemku a obec by na cestu od p. Pátka musela žádat celkem 203 m2 – tedy
ve výsledku dokoupit 68 m2 pozemku. Návrh je přijatelný. Po zpracování finální verze zastupitelstvo
projedná a rozhodne.
d) Ing. Gargulák oznámil, že po konzultaci výsledku inventarizace majetku obce s právníkem
krajského úřadu dostal doporučení kontaktovat advokátní kancelář a připravit podání k prošetření
vzniku škody na majetku obce. První kroky byly již učiněny, o postupu bude zastupitelstvo
informováno.
Pro informaci: při inventarizaci nebyly nalezeny např. 2 ze 12 kontejnerů o obsahu 6 m3 (cena 40 tis
Kč/kus), dále ozvučovací technika v ceně cca 50 tis Kč a některé další položky. Vysvětlení možných
příčin vzniku škody nebylo získáno.
e) Ve čtvrtek 30. 4. dopoledne bude pracovníky servisu Energreen provedena servisní prohlídka,
výměna olejových náplní a filtrů a seřízení techniky kompostárny – homogenizér Zago, štěpkovač,
plnící zařízení - první servis po 3 letech. Celková cena dle nabídky bude asi 33 tisíc Kč.
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K bodu 6:
Závěr
Ing. Gargulák poděkoval přítomným hostům i zastupitelům za aktivní účast v jednání a v diskusi
a zasedání ukončil.

Zapsala: Mgr. Hana Florová

Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Divilek _____________________
Radek Hudeček
Starosta: Ing. Miroslav Gargulák

_____________________
_____________________

Přílohy:
•

Presenční listina

•

Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok 2015
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