Zápis č.1/2019
ze schůze obecního zastupitelstva ve Vidově
konaného dne 14. ledna od 20:00 hod. v budově Obecního úřadu v
Hospodě Na návsi.
Celkový počet členů zastupitelstva: 9
Přítomno:9

Omluveni:0

Hosté:22

Zasedání řídil starosta obce Ing. Tomáš Šedivý
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
Výběr firmy na obnovu vodovodu II.etapa - náves
Žádost o grant Jihočeského kraje na výstavbu vodovodu II.etapa - náves
Žádosti o dotace z prostředků MMR
– doplnění prvků na dětské hřiště
- úprava křižovatky u Spolkového domu
Rozpočtové opatření č.15/2018
Jednací řád zastupitelstva - úpravy
Různé
Závěr

K bodu č.1 - Zahájení, schválení programu zasedání
Starosta Ing. Tomáš Šedivý přivítal členy zastupitelstva a přítomné hosty a
seznámil zastupitele s programem zasedání. Oznámil přítomným, že ze
zasedání zastupitelstva bude pořizován audiozáznam pro zveřejnění. Vyzval
přítomné hosty, aby pokud nebudou chtít jmenováni v zápise, uvedly tuto
skutečnost na úvod svého příspěvku, či dotazu. Ověřovateli zápisu byli
jmenováni L. Bajer a M. Makoč. Zapisovatelem byl jmenován Mgr.T.Hanus.
Starosta dává hlasovat o programu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 2 – Kontrola usnesení z minulé schůze OZ
Starosta obce Ing.T.Šedivý informoval přítomné o plnění usnesení z minulé
schůze zastupitelstva. Z důvodu nepřesného znění bodu č.13 „Výše odměn
zastupitelů od 1.1.2019“ a nepřesnosti v bodu č.15 „Rozpočtový výhled obce
na rok 2020-2022“ je nutno provést doplnění posledního Zápisu č.6/2018

formou dodatku k zápisu. Místostarosta T.Hanus seznámil přítomné se
správným zněním bodu č.13 - Výše odměn zastupitelů od 1.1.2019:
„ Starosta seznámil přítomné s plánovanou výší odměň zastupitelů od
1.1.2019. Výše odměn v hrubé mzdě: starosta - uvolněný dle nařízení vlády č.
202/2018 Sb., místostarosta(neuvolněný) 10 000Kč, předsedové výborů
1000Kč, členové výborů 600Kč, předsedové komisí 600Kč.“ Starosta dává
hlasovat o znění bodu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 15: V předchozím zápise byl schválen Rozpočtový výhled obce
na rok 2020-2022. Správně měl být schválen Rozpočtový výhled obce na rok
2020-2023. Návrh Rozpočtového výhledu obce na rok 2020-2023 byl řádně
vyvěšen na úřední desce(30.11. - 14.12.2018). Správné znění bodu č.15:
„Předseda finančního výboru M. Makoč seznámil přítomné s rozpočtovým
výhledem obce na rok 2020-2023.“ Starosta dává hlasovat o rozpočtovém
výhledu obce na rok 2020-2023.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Oba odhlasované body budou formou dodatku součástí posledního Zápisu
č.6/2018. Dodatek k Zápisu č.6/2018 bude součástí Zápisu č.1/2019 jako
příloha č. 1.

K bodu č. 3 - Výběr firmy na obnovu vodovodu, II.etapa – náves
Předseda výběrové komise L. Bajer seznámil přítomné s průběhem a
výsledky výběrového řízení na výběr zhotovitele na obnovu vodovodu,
II.etapa- návsi. Vítězem výběrového řízení se stala firma SWIETELSKY stavební
s.r.o. s nabídkovou cenou 1 069 995 Kč bez DPH (1 294 693,95Kč s DPH).
Zpráva o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek bude součástí Zápisu
č.1/2019 jako příloha č. 2. Starosta dává hlasovat o výběru firmy na obnovu
vodovodu, II.etapa-náves.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Místostarosta T. Hanus navrhl vzhledem k nejasnému výkladu nominací do
výběrové komise dílčí změny ve Směrnici o veřejných zakázkách č.2-2018,
která byla schválena na minulé schůzi OZ. Starosta dává hlasovat o zařazení
bodu „Změna směrnice o veřejných zakázkách č.2-2018“.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 7
proti: 0
zdrželo se:2
Pro: T.Šedivý, M.Makoč, M.Kutiš, J.Toncar, T.Hanus, M.Dvořák, L.Bajer
Zdrželi se: K.Lidralová, J.Anton
K bodu č. 4 - Změna směrnice o veřejných zakázkách č.2-2018
Místostarosta T. Hanus navrhuje změnu směrnice v článcích 2.3.1 a 2.4.4 o
slovo „všechny“ u vyzvání zastupitelů k účasti ve výběrové komisi. Doplnění
výzvy zastupitelů k účasti na výběrovém řízení o údaje o předmětu VŘ, datu,
čase, místě konání a termínu pro odpovědi a povinnosti uvést náhradníka do
komise, bude-li komise pouze tříčlenná. Všechny změny vyplynuly z jednání
výběrové komise na obnovu vodovodu. Navrhované znění článků 2.3.1 a 2.4.4:
2.3.1. Dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předpokládaná
hodnota přesáhne 150.000Kč a nepřesáhne 500.000Kč bez DPH, vybírá bez
vypsání výběrového řízení výběrová komise obce, která je přitom povinna
dodržet zásady stanovené v čl.2.1.1. Předseda výběrové komise v přiměřené
lhůtě vyzve všechny členy zastupitelstva obce k účasti na práci komise.
Výzva bude obsahovat předmět výběrového řízení, datum, čas a místo
konání a lhůtu pro odpověď. Minimální počet členů komise jsou tři členové
a náhradník. Výběrová komise o svém rozhodnutí informuje zastupitele na
nejbližší schůzi obecního zastupitelstva.
2.4.4 Text výzvy a seznam přímo obesílaných dodavatelů schvaluje na návrh
předsedy výběrové komise starosta obce. Předseda výběrové komise v
přiměřené lhůtě vyzve všechny členy zastupitelstva obce k účasti na práci
komise. Výzva bude obsahovat předmět výběrového řízení, datum, čas
a místo konání a lhůtu pro odpověď. Minimální počet členů komise jsou
tři členové a náhradník. Hodnotící komise vyhodnocuje nabídky zpravidla v
den ukončení zasílání nabídek po uplynutí podací lhůty. O průběhu jednání
sepíše výběrová komise jednoduchý zápis, ve kterém uvede charakteristiku
jednotlivých nabídek a navrhne zastupitelstvu obce nejvhodnější nabídku
včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti
dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější
nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obce usnesením. Posléze
bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu či nikoliv.
Starosta dává hlasovat o změně
2018.
Hlasováním schváleno.

Směrnice o veřejných zakázkách č.2-

Výsledek hlasování – pro: 7
proti: 0
zdrželo se:2
Pro: T.Šedivý, M.Makoč, M.Kutiš, J.Toncar, T.Hanus, M.Dvořák, L.Bajer
Zdrželi se: K.Lidralová, J.Anton

Platnost schválené směrnice je s účinností od 15.1.2018. Sválená směrnice o
veřejných zakázkách č.1-2019 bude součástí Zápisu č.1/2019 jako příloha č. 3.
K bodu č. 5 - Žádost o grant Jihočeského kraje na výstavbu vodovodu
Starosta seznámil přítomné s návrhem podat žádost o grant Jihočeského
kraje na výstavbu vodovodu II.etapa-náves ve výši vysoutěžené ceny z
výběrového řízení(1 069 995 Kč bez DPH respektive 1 294 693,95Kč s DPH).
Uzávěrka pro podávání žádostí je 18.1.2019. Starosta dává hlasovat o podání
žádosti.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 6 - Žádosti o dotace z prostředků MMR:
- úprava křižovatky u Spolkového domu
– doplnění prvků na dětské hřiště
Starosta seznámil přítomné s návrhem podat žádost o dotaci na úpravu
křižovatky u Spolkového domu a doplnění prvků na dětského hřiště.
V případě úpravy křižovatky u Spolkového domu seznámil starosta přítomné
s projektem. Křižovatka má za cíl zlepšení situace v dané lokalitě z hlediska
kvality stavu komunikace, bezpečnosti chodců (zvýšený práh) a odvedení
dešťových vod, které nyní tečou do areálu ČOV (horská vpusť). Rozpočet v
projektantských cenách činí 955 045Kč, vč. DPH. Termín pro podávání žádostí
je do 28.2. 2019. Na realizaci lze získat dotaci ve výši 70% uznatelných
nákladů. Zastupitelé se dohodli na podání žádosti. V případě nezískání dotace
bude křižovatka vybudována později. V případě, že bude obci dotace přiznána
bude křižovatka vybudována, nejlépe i společně s parkovacím stáním(na které
se dotace nevztahuje) dle předložené dokumentace. Vzhledem ke skutečnosti,
že úprava křižovatky nebyla v návrhu rozpočtu, budou do rozhodnutí o dotaci
pozdrženy některé jiné akce, které mohou být realizovány ve druhé polovině
roku. Starosta dává hlasovat o podání žádosti o dotaci na úpravu křižovatky u
Spolkového domu.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Místostarosta obce seznámil přítomné s možností podání žádosti na doplnění
dětského hřiště. Termín podávání žádostí na MMR je do 28.2.2019 a je možné
získat dotaci ve výši 70% celkových uznatelných nákladů. Zastupitelé se
dohodli na finančním stropu pro podání žádosti ve výši 350 000Kč vč.DPH a
pověřili T.Hanuse a K. Lidralovou přípravou podkladů pro podání dotace.
Starosta dává hlasovat o podání žádosti na doplnění dětského hřiště ve
sportovním areálu.
Hlasováním schváleno.

Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 7 - Rozpočtové opatření č.15/2018
Předseda finančního výboru M.Makoč seznámil přítomné s rozpočtovým
opatřením č. 15/2018.
Bod vzat na vědomí.
Zastupitel L. Bajer vystoupil s požadavkem, aby byly zastupitelé seznámeni
se žádostmi o dotace před hlasováním o nich. Starosta odpověděl, že u všech
návrhů na podání žádostí je uvedeno o co je žádáno i výše finanční částky o
kterou je žádáno. Veškeré podmínky pro podávání žádostí o dotace jsou
veřejně dostupné a každý zastupitel si má možnost je vyhledat. Žádosti, které
jsou vyplňovány elektronicky a kterým je vygenerován kód, jsou po vyplnění
odeslány a nelze je poslat zastupitelům před odesláním. Zastupitel L.Bajer, z
důvodu nedostatku informací k návrhu na podání žádosti o dotaci na obnovu
vodovodu II.etapa-náves, žádá revokaci hlasování o podání dotace na obnovu
vodovodu II.etapa-náves a navrhuje o tomto hlasovat. Starosta dává hlasovat
o návrhu na revokaci hlasování.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

K bodu č. 8 – Nové hlasování o žádosti o grant Jihočeského kraje na
výstavbu vodovodu II.etapa - náves
Starosta dává hlasovat o podání žádosti o grant Jihočeského kraje na
výstavbu vodovodu II.etapa – náves ve výši vysoutěžené ceny z výběrového
řízení(1 069 995 Kč bez DPH respektive 1 294 693,95Kč s DPH).
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 8
proti: 0
zdrželo se:1
Pro: T.Šedivý, M.Makoč, M.Kutiš, J.Toncar, T.Hanus, M.Dvořák, K.Lidralová,
J.Anton
Zdrželi se: L.Bajer
K bodu č. 9 – Jednací řád zastupitelstva – úpravy
Po diskuzi přistoupili zastupitelé k hlasování o navržených změnách
jednacího řádu. Starosta dává hlasovat o návrhu na změnu jednacího řádu v
článku 14 odstavec 3:
Obecní úřad pořizuje do 10 dnů po skončení zasedání zápis o průběhu
zasedání zastupitelstva, a to v 1 výtisku a zároveň je z jednání pořizován

audiozáznam. Zápis obsahuje: a) údaje o počtu přítomných členů
zastupitelstva, b) schválený program jednání, c) průběh a výsledek
hlasování s uvedením jmen hlasujících členů zastupitelstva, d)
přijatá usnesení. V zápise se dále uvádí den, místo, hodina zahájení a
ukončení jednání, jména ověřovatelů zápisu, zapisovatele, jméno
předsedajícího, datum vyhotovení zápisu, diskuzní náměty a připomínky
k programu a další skutečnosti, o nichž rozhodlo zastupitelstvo, že budou
součástí zápisu. Na závěrečném listu usnesení bude kromě podpisů také
kulaté razítko obce. Součástí zápisu bude i prezenční listina s podpisy
přítomných zastupitelů. Obecní úřad eviduje audiozáznamy a zápisy s
usneseními přijatými zastupitelstvem v písemné podobě.“
Starosta dává hlasovat o změně termínu vyhotovení zápisu ze 7 dnů na 10
dní.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o doplnění zápisu o jména hlasujících zastupitelů.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 9

proti: 0

zdrželo se:0

Starosta dává hlasovat o návrhu na změnu jednacího řádu v článku 14
odstavec 5:
Schválený zápis je listinou osvědčující průběh jednání a obsah
usnesení. Originál zápisu je uložen spolu s audiozáznamem na
obecním úřadě k nahlédnutí a přehrání. Zápis z jednání
obecního zastupitelstva bude po schválení zveřejněn spolu s
audiozáznamem na webových stránkách obce. S ohledem na
nařízení EU o ochraně osobních údajů(GDPR) budou
všechny zveřejněné zápisy anonymizovány.
Hlasováním schváleno.
Výsledek hlasování – pro: 5
proti: 1
zdrželo se:3
Pro: M.Makoč, M.Dvořák, K.Lidralová, L.Bajer, J.Anton
Proti: T.Šedivý
Zdrželi se:M.Kutiš, J.Toncar, T.Hanus
Nově schválený jednací řád zastupitelstva bude součástí Zápisu č.1/2019 jako
příloha č.4.
K bodu č. 10 – Různé
V tomto bodě bylo diskutováno o:







stavu žádosti na vybudování zastávky a přechodu u paneláků – dotace
schválena, chybí písemné vyjádření příslušných úřadů,
stavu dopravní studie na komunikaci Nedabylská – není dokončena,
plánovaný termín dokončení do konce března,
stížnosti na parkování v zákazech u paneláků – do schránek všech
bytových jednotek v panelových domech č.p. 36 a 37 byla vhozena výzva
obce k dodržování dopravních předpisů v dané lokalitě a postup obce,
nebudou-li předpisy dodržovány,
zvýšení bezpečnosti(radary, zpomalovací semafory) na státní silnici –
budou zjištěny podmínky pro instalaci bezpečnostních prvků.

Na závěr bodu Různé přečetl zastupitel M. Dvořák toto prohlášení:
„Chtěl bych se vyjádřit k prohlášení paní R.Š. na minulé veřejné schůzi
obecního zastupitelstva na moji osobu, ve které uvedla, že vyprávím o
starostovi Tomáši Šedivém, že si bere procenta ze zakázek(čas záznamu
2:17:20). Na veřejné schůzi toto zaznělo a proto se k tomu na veřejné schůzi
vyjádřím:
Nikdy, nikde a nikomu jsem neřekl, že starosta Tomáš Šedivý bral nebo
bere peníze, úplatky nebo procenta ze zakázek. Tímto považuji výše
zmiňovanou událost z mojí strany za vyřízenou. Prosím, aby toto bylo uvedeno
v zápise. Děkuji.
Usnesení:
č.1/19 – OZ schválilo výši odměn zastupitelů od 1.1.2019. Bude součástí
dodatku k Zápisu č.6/2018.
č.2/19 – OZ schválilo Rozpočtový výhled obce na rok 2020-2023. Bude
součástí dodatku k Zápisu č.6/2018.
č.3/19 – OZ schválilo firmu SWIETELSKY stavební s.r.o. jako vítěze
výběrového řízení na zhotovitele na dílo-„Obnova vodovodu, II.etapa
– náves“ za nabídkovou cenu 1 069 995 Kč bez DPH(1 294 693,95Kč
s DPH).
č.4/19 – OZ schválilo nové znění směrnice o veřejných zakázkách jako
„Směrnici o veřejných zakázkách č.1-2019“. Tato směrnice ruší a
nahrazuje „Směrnici o veřejných zakázkách č.2-18“ z 18.12.2018.
č.5/19 – OZ schválilo podání žádosti k MMR o dotaci na úpravu křižovatky u
Spolkového domu ve výši 955 045Kč, vč. DPH.
č.6/19 – OZ schválilo podání žádosti k MMR o dotaci na doplnění dětského
hřiště ve sportovním areálu ve výši 350 000Kč, vč.DPH.
č.7/19 – OZ schválilo podání žádosti o grant Jihočeského kraje na výstavbu
vodovodu II.etapa – náves ve výši vysoutěžené ceny z výběrového
řízení(1 069 995 Kč bez DPH respektive 1 294 693,95Kč s DPH).
č.8/19 – OZ schválilo změny v jednacím řádu zastupitelstva v článku 14,
odstavcích 3 a 5.

K bodu č. 22 – Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání zastupitelstva ukončil ve
22:00.

Starosta:

………..............……………................

Ověřovatel zápisu:

…………………...........................…...

Ověřovatel zápisu:

…………………...........................…...

Zapisovatel:

…………………...........................……

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Dodatek k Zápisu č.6/2018
Příloha č. 2: Zpráva o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek „Obnova
vodovodu,II.etapa-náves“
Příloha č. 3: Směrnice o veřejných zakázkách č.1-2019
Příloha č. 4: Jednací řád zastupitelstva

