Obec Hlína
Zastupitelstvo obce Hlína
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hlína č. 19/2017,
konaného dne 22.9.2017, od 19:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00
hodin starostou obce Milošem Dostalým („dále jako „starosta“).
Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, že informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hlína zveřejněna v souladu se zákonem
po dobu nejméně 7 dní, a to od 15.9.2017 do 24.9.2017. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomna je nadpoloviční většina šesti členů zastupitelstva (ze sedmičlenného zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Omluveni: Marie Čechová
Hosté : dle prezenční listiny
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Milana Hoška a Davida Chaloupku a zapisovatelem
určil Tomáše Hoška. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu Milana Hoška a Davida Chaloupku a
zapisovatelem Tomáše Hoška.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0
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Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:
Starosta předložil zastupitelům návrh programu veřejného zasedání zastupitelstva č.19/2017 v
souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům,
žádné příspěvky nebyly vzneseny a přistoupilo se k hlasování o návrhu programu.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Zastupitelstvo obce Hlína schválilo program zasedání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek
3. Projednání výběrového řízení na veřejné osvětlení
4. Projednání rozpočtových opatření
5. Různé informace z činnosti obecního úřadu
-

Vyhodnocení oslav u rozhledny

-

Vyhláška o školských obvodech

-

Smlouva o právu provést stavbu na obecním pozemku

6. Diskuze
7. Usnesení a závěr
Bod 2 – Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek
Na úvod starosta obce řekl přítomným, že se neustále mění zákony a přibývají nové novely a
vyhlášky. My na tyto změny musíme reagovat, a proto přednášíme aktualizaci znění směrnice
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Poté starosta obce předal slovo místostarostovi
Ing. Miroslavu Pacholíkovi, který se úpravou této směrnice zabýval. Směrnice řeší způsob
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a také určuje jednotlivé finanční limity, které
mají vliv při zadávání podlimitních veřejných zakázek. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se
rozumí zakázka na stavební práce do 6 milionů korun bez DPH a na dodávky a služby do 2
milionů korun bez DPH. Zakázky většího rozsahu již řeší zákon. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky zahrnuje všechna plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána
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v časové souvislosti. Zadavatel nesmí veřejnou zakázku uměle rozdělit s cílem snížit její
předpokládanou hodnotu, aby se tak vyhnul přísnější zákonné regulaci pro zadávací řízení.
Zakázky je nutné zadávat transparentním a nediskriminačním způsobem.
Zadání zakázek do 200.000 Kč je v pravomoci starosty obce, který před zadáním zakázky
provede průzkum trhu nebo osloví firmy, které vypracují cenovou nabídku.
Zakázky nad 200.000 Kč do 500.000 Kč se zadávají na základě předchozího vyzvání starosty,
místostarosty alespoň tří účastníků, z jejichž bude pro následně vybrána pro zadavatele
nejvýhodnější nabídka. Starosta a místostarosta nabídky posoudí, vyhodnotí a předloží
zastupitelstvu s doporučením na zadání vybranému účastníkovi.
U zakázek od 500.000 Kč do 2.000.000 Kč připraví starosta nebo místostarosta text výzvy a
návrh předloží k odsouhlasení zastupitelstvu. Pověřená osoba tímto textem osloví nejméně tři
účastníky. Posouzení a hodnocení podaných nabídek provede komise pro tento účel zřízená
zastupitelstvem a doporučí zastupitelstvu zadání zakázky vybranému účastníkovi. Pokud
nejsou podány tři nabídky a nerozhodne komise jinak, pověřená osoba provede novou výzvu
nejméně třem zájemcům. Pověřená osoba s podáním nabídek uvědomí také podatelnu
obecního úřadu s uvedením termínu podání nabídek a způsobu příjmu.
Zakázky v krizovém režimu jsou v pravomoci starosty obce.
Obec může výkonem zadavatelské činnosti pověřit osobu právnickou nebo fyzickou, která má
příslušné oprávnění k podnikání poskytnutí uvedených služeb a není ve vztahu k veřejné
zakázce podjata.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje aktualizované znění směrnice o zadávání veřejných
zakázek.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 3 – Projednání výběrového řízení na veřejné osvětlení
Bylo provedeno výběrové řízení na výměnu a doplnění veřejného osvětlení kolem hlavní
komunikace v obci. Celkem bylo poptáváno 25 kusů svítidel včetně výložníků. Výběrového
řízení se zúčastnili dva účastníci, Společnost Elmont-invest s.r.o. a Vojtěch Chaloupka. Dne
18.8.2017 provedla komise otevírání obálek, kde byla hlavním kritériem cena. Společnost
Elmont-invest podala nabídkovou cenu v hodnotě 189.365 Kč vč. DPH a Vojtěch Chaloupka
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podal nabídkovou cenu v hodnotě 251.426 Kč vč. DPH. Komise doporučuje zadavateli vybrat
nabídku společnosti Elmont-invest s.r.o.
Místostarosta Ing. Miroslav Pacholík zároveň navštívil obec Lipník nad Bečvou, kde tato
společnost osvětlení dodávala. Osvětlení je dobré, myslí si, že budeme s tímto osvětlením
spokojení. V oslovených obcích, kde prováděli dodávku veřejného osvětlení, jsou s jejich
službami spokojení.
Host zasedání J. Č. :
Kdy bude tato akce realizovaná?
Odpověď starosta :
Předpokládaná realizace je do konce října.
Host zasedání I.V.:
Toto je jenom nákup, jak bude ještě řešena instalace.
Odpověď starosta :
Toto je jenom nákup, termín výroby by měl být do 14 dní od podpisu smlouvy. Jsme
předběžně domluvení se společností Elektro Milan Nekuža ze Zastávky u Brna, který se
zároveň stará o osvětlení v obci, že se s termínem montáže přizpůsobí. Jakmile budeme mít
svítidla k dispozici, tak se mu ihned ozveme a on do 10 dní montáž provede.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje protokol hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Dodávka svítidel veřejného osvětlení“.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
Dále byla přečtena smlouva na dodávku svítidel. Záruka činí 60 měsíců, cena je stanovena na
189.365 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje kupní smlouvu se společností Elmont-invest s.r.o., se
sídlem Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou, na dodávku svítidel veřejného osvětlení v počtu
25 ks a ceně 189.365,-Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
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Bod 4 – Projednání rozpočtových opatření
Rozpočtová opatření se týkají příspěvku na opravu kostela v obci ve výši 100.000 Kč a
příspěvku na provoz integrovaného dopravního systému.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 ve znění přílohy zápisu.

Bod 5 – Různé z činnosti obecního úřadu
Žádost společnosti Madrev s.r.o. s výsadbou stromů
Společnost Madrev s.r.o. oslovila obec Hlínu se žádostí výsadby stromů kolem účelové
komunikace na Špidlenách. Výsadba má probíhat mimo ochranné pásmo komunikace.
Starosta obce podal kladné stanovisko k výsadbě těchto stromů.
Souhlas s vypouštěním přečištěných vod na pozemek
Obec Hlína získala od společnosti Madrev s.r.o. souhlas s vypouštěním přečištěných vod
z plánované čistírny odpadních vod na pozemek společnosti Madrev s.r.o.
Informace o uzavírce komunikace mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi
V termínech od 30.9.2017 do 2.10.2017 a od 7.10.2017 do 9.10.2017 bude uzavřena
komunikace mezi Moravskými Bránicemi a Ivančicemi z důvodu opravy přejezdu.
Informace o opravě obecní budovy
Opravuje se veranda v budově bývalé školy. Veranda se pomalu rozpadala a byla nutná její
oprava.
Plán vybudování víceúčelového hřiště
Obecní zastupitelstvo plánuje v příštím roce vybudovat za budovou obecního úřadu
víceúčelové hřiště. Starosta obce jednal se společností ČEZ ohledně poskytnutí případné
dotace. Jakmile budou vypsány dotační programy od společnosti ČEZ na rok 2018, tak obec
zažádá o dotaci.
Oznámení o konání okresního kola Závodu požární všestrannosti
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Dne 7.10.2017 se v obci uskuteční okresní kolo mladých hasičů Závodu požární všestrannosti.
V obci bude celkem živo v tento den, očekává se velká účast. SDH Hlína žádá všechny
ochotné občany o pomoc s organizací.
Bod 6 – Diskuze
Host zasedání J.K. :
Byl se podívat na verandě bývalé školy a vznesl dotaz, jestli ten přístřešek takto zůstane. Obec
shání skladovací prostory. Pokud by se to zazdilo, tak by se mohl tento prostor využívat jako
skladovací prostor.
Odpověď místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :
Uvažovali jsme tak, že jakmile zmizí zámková dlažba, tak by se přístřešek mohl protáhnout
dále a úložná plocha by se zvětšila.
Odpověď zastupitel Tomáš Hošek :
Stavební práce jsou stále v běhu. Nyní se akutně odstranil havarijní stav a bude se ještě
provádět zámková dlažba v prostoru pod přístřeškem. Zastupitelé se dohodli, že se tato část
nebude ničím oddělovat. Pokud bychom se ale rozhodli jinak, tak by nebyl problém to
dodatečně oddělit. Dřevěné sloupky jsou osově vzdáleny tak, aby bylo možné našroubovat
z vnější strany například OSB desky. Prostor je ale tak úzký, že by se asi moc jako skladovací
prostor použít nedal. To se spíše dá použít místnost, která byla před prováděním prací úplně
prázdná. Napevno byl zazděný jpouze bok ze strany od kostela.
Místostarosta Ing. Miroslav Pacholík :
Prostor sběrného dvora se bude muset uspořádat. Bude nutné opravit i zbylou část fasády ve
sběrném dvoře a odvést vodu z přístřešku.
Host zasedání V. B. :
Zeptala se, jestli by se mohl vyčistit kanál před budovou bývalé školy.
Odpověď starosta :
Již z jara měla proběhnout kamerová zkouška dešťové kanalizace, kterou by prováděla
Vodárenská společnost v Ivančicích. Okolí kanálu necháme vyčistit.
Host zasedání Ing. L. B. :
Slyšel nějaké fámy, že se kanalizace opět odkládá. Jak to s ní vypadá?
Odpověď starosta :
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Kanalizace čeká na schválení územního plánu. Vše je připraveno. Na stavební úřad může být
podána žádost o stavební povolení, až bude schválen nový územní plán. Doufáme, že se
podaří do konce roku územní plán schválit. Nyní se ještě musí vyřešit podané připomínky.
Pokud se územní plán do konce roku schválí, tak předpoklad pro vydání stavebního povolení
je cca březen příštího roku. Následovat poté bude žádost o dotaci a výběrové řízení na
dodavatele, což může trvat zhruba půl roku. Když by šlo tedy vše moc dobře, tak by realizace
byla na podzim 2018, ale spíše to bude jaro 2019.
Host zasedání Ing. L. B. :
Ještě se jednalo o levnějších kompostérech. Jak je to s nimi v tuto chvíli?
Odpověď starosta :
14. září proběhlo vyhodnocení nabídek na dodavatele. Předpoklad dodání je do konce října.
Zastupitel Milan Hošek :
Minulý rok jsme se bavili, že by se doplnil osvětlením vánoční strom. Toto by se mohlo
provést zároveň při výměně osvětlení kolem hlavní komunikace.
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 20.02 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Rozpočtové opatření č.5
3) Oznámení o konání zastupitelstva
Zápis byl vyhotoven dne: 01. 10. 2017

Zapisovatel:

Tomáš HOŠEK

..........................................................

Ověřovatelé:

Milan HOŠEK

………………………………………

David CHALOUPKA

………………………………………

Miloš DOSTALÝ

………………………………………

Starosta:
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.19/2017 zastupitelstva obce Hlína
konaného dne 22. 9. 2017

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. M. Hoška a p. D. Chaloupku
Výsledek hlasování:
Pro …6…
Proti …0…
Zdrželi se …0…
2. Aktualizované znění směrnice č.9/2010 o pravidlech zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
Výsledek hlasování:

Pro …6…

Proti …0…

Zdrželi se …0…

3. Protokol hodnocení nabídek uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka
svítidel veřejného osvětlení“
Výsledek hlasování:

Pro …6…

Proti …0…

Zdrželi se …0…

4. Kupní smlouvu se společností Elmont-invest s.r.o., se sídlem Jihlavská 2523/36, Žďár nad
Sázavou na dodávku svítidel veřejného osvětlení v počtu 25ks a ceně 189 365,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování:

Pro …6…

Proti …0…

Zdrželi se…0…

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
3. Rozpočtové opatření č. 5 ve znění přílohy zápisu

...................................................................
Miloš Dostalý – starosta obce
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