Zápis č. 10.
ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.10 , dne 17. 6. 2015
Zahájení: 19:00
Přítomni: 6, dle presenční listiny
Omluveni: p. Jaroslav Písko, p. Jitka Bohdalová, p. Zdeněk Macek, p. Jiří Jurík, p. Jiří Rolník
Neomluveni: 0
Předsedající: p. Josef Sýkora, starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Jiří Haniš, p. Jan Vávra
Program jednání:

Schválení programu zasedání zastupitelstva městyse
Jmenování zapisovatele
Zvolení ověřovatelů zápisu
Rekonstrukce budovy budoucího úřadu městyse Přídolí – schválení prací nesouvisejících
s projektem zateplení
5. Různé
a) Zpráva stavebního výboru ve věci realizace vjezdu z obecní komunikace k rodinnému
domu číslo popisné 153 p. Písko
b) Vnitřní směrnice pro schvalování účetní závěrky č.23/2015
c) Výběr firmy pro další etapu opravy opěrné kostelní zdi
6. Diskuze
1.
2.
3.
4.

Zahájení
V úvodu zasedání starosta konstatoval nadpoloviční účast členů - zasedání je usnášení schopné.
K zápisu č. 9 ze dne 28.5.2015 nebylo dotazů.
ad 1) Předsedající určil zapisovatelem p. Ing. Vítězslava Jílka.
ad 2) Předsedající zasedání navrhl ověřovatele zápisu - p. Jana Vávru a p. Ing Jiřího Haniše.
Usnesení 2015-10-2: Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jan Vávra a p. Ing. Jiří Haniš.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
ad 3 a) Předsedající přednesl navržený program, který byl jím v bodě různé doplněn o body a) až c).
Usnesení 2015-10-3: Pozměněný program jednání o body a) až c) byl schválen přítomnými členy obecního
zastupitelstva.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
ad 4) Místostarosta p. Ing. Jiří Haniš zastupitelům přednesl zprávu o průběhu stavebních prací na

objektu bývalé fary. Dále sdělil, že navrhované stavební akce jsou z důvodu hospodárnosti celé akce
potřebné provést souběžně s pracemi probíhajícími v rámci zateplovacích prací prováděných firmou
FASPRO s.r.o. Informoval zastupitele, že rozsah menších prací již provedených fy. FASPRO s.r.o.
společně s navrhovanými pracemi přesáhne v součtu 250.000,- bez DPH a proto je nutné, aby dle
platné Vnitřní směrnice č. 1/2014 nabídku na další práce od fy. FASPRO s.r.o. schválilo
zastupitelstvo. Zastupitel p. Jan Vávra informoval zastupitele, že vzhledem k rozsahu a skladbě
prací by bylo náročné na trhu sehnat firmu, která by měla volnou kapacitu v plné stavební sezóně.
Dále uvedl, že vidí jako problematické, že by souběžně pracovaly dvě firmy na jednom staveništi a
to zejména z důvodu dodržení záruční podmínek.

Usnesení 2015-10-4: Zastupitelstvo městyse schvaluje provedení prací spojených s rekonstrukcí budovy
budoucího Úřadu městyse firmou FASPRO s.r.o. dle předložené nabídky v ceně 170.037 bez DPH.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
ad 5) Různé:
ad 5a) Předseda stavebního výboru p. Jan Vávra přednesl zprávu stavebního výboru na základě

místního šetření ve věci realizace vjezdu k rodinnému domu čp. 153. Starosta k tomu sdělil, že
v první etapě obec vyčistí stoku, v dalším roce dle možností rozpočtu provede další opatření dle
doporučení stavebního výboru.
Zastupitelstvo městyse bere informaci na vědomí.
ad 5b) Místostarosta p. Vítězslav Jílek předložil ke schválení Směrnici pro schvalování účetní

závěrky č.23/2015. Sdělil, že toto předkládá na základě upozornění auditora., že obec tuto směrnici
nemá schválenu.
Usnesení 2015-10-5b: Zastupitelstvo městyse Směrnici pro schvalování účetní závěrky č.23/2015 a

směrnice je platná od 18.6.2015
pro:

6

proti:

0

zdržel se: 0

ad 5c) Místostarosta p. Ing. Jiří Haniš předložil zastupitelům k rozhodnutí dvě nabídky na realizaci

další etapy kostelní zdi. Bylo poptáno celkem 12 firem, které se buď omluvily nebo nereagovaly.
Termín dokončení realizace 14.8.2015. Stavební firma Bína, spol. s r.o. nabídla cenu 402.030,- bez
DPH a Vávra Jiří, Provádění staveb, jejich změn a odstraňování nabídla cenu 448 944,- bez DPH
Usnesení 2015-10-5c: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy se Stavební formou Bína spol.
s r.o.
na další etapu opravy kostelní zdi , dle podané nabídky 402.030,- bez DPH, dokončení stavby 14.8.2015.

Pokud nebude smlouva podepsána do měsíce od dnešního rozhodnutí zastupitelstva, pověřuje
zastupitelstvo starostu podepsat smlouvu s druhou firmou v pořadí, tedy fy. Vávra Jiří, Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování nabídla s cenou 448 944,- bez DPH a termínem dokončení
14.8.2015.
pro:

6

proti:

0

zdržel se: 0

ad 6) Diskuse:
1. Občanka p. Věra Cábová upozornila starostu na rychlé prosychání lípy u domu pana Dobeše, s tím že
lípa vypadá úmyslně poškozená nějakou chemickou látkou. Také se ptala na stav kaštanů a nutnost
jejich prořezání na návsi v Přídolí, protože dolní větve jsou ve výšce nákladního auta a větve se
olamují a padají na silnici. Starosta sdělil, že stav bude monitorovat.
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:58 hod.
Ověřil: p. Jiří Haniš
p. Jan Vávra

……………………….
..................................
Josef Sýkora
Starosta

