Obec Horka II
Zastupitelstvo obce Horka II

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Horka II
konaného dne 26.9.2016 od 18.00 v Horce II

Přítomni: Simona Vacíková, Radek Filip, Pavel Březina, Antonín Kubín, Vladimíra Píchová, Petr
Vacík, Jaroslav Vacík, Antonín Setnička, Jiří Svoboda
Omluveni:

Zasedání zastupitelstva obce je uskutečnilo 26. září 2016 od 18.00 hodin na zámku v Horce
II. Starostka přivítala přítomné občany i zastupitele. Konstatovala, že zasedání bylo řádně
svoláno a občané o něm byli informováni prostřednictvím úřední desky, tím byly všechny
zákonné povinnosti splněny. Přítomni byly všichni zastupitelé, takže dle § 92 odst. 3 zákona o
obcích bylo zastupitelstvo obce Horka II usnášeníschopné.
1. Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu

Starostka úvodem zasedání navrhla jako zapisovatelku Vladimíru Píchovou a jako
ověřovatele zápisu Pavla Březinu a Antonína Setničku.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Vladimíru Píchovou,
ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Antonína Setničku.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 90/2016 - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje zapisovatelkou
Vladimíru Píchovou, ověřovateli zápisu Pavla Březinu a Antonína Setničku.
2. Schválení programu

Program, který byl předložený ke schválení byl krátký a nebyl doplněn o žádný další bod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
schválení programu
kontrola usnesení z předcházejících zasedání
výběr dodavatele projektu kanalizace a ČOV
organizační věci
diskuze
závěr

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 91/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle
předloženého návrhu.
3. Kontrola usnesení

Starostka přednesla přehled usnesení, které je nutné ještě dořešit:

usnesení č. 58/2015 – směna pozemku s p. E - příprava geometrického plánu, řešení
problémů s nájezdem.
usnesení č. 28-30/2016 – práce na územních studiích – oslovena paní architektka JC, studie
pro Z8 a Z9 v konečné fázi
usnesení č. 33/2016, 63/2016 – průběžné zpracovávání geometrických podkladů
usnesení č. 64-66/2016 – příprava ZMR, řešení s NPÚ
usnesení č. 75/2016 – čeká se na podpis smlouvy
usnesení č. 84/2016 – připraveny doklady potřebné k dražbě, nutné ještě poslat jistinu
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění usnesení.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 92/2016 - Zastupitelstvo obce Horka II bere na vědomí přehled plnění
usnesení.
4. Zakázky malého rozsahu - výběr dodavatele - „Odkanalizování obce Horka II – projektová
dokumentace

Starostka poskytla infomace k výběru dodavatele na projektovou dokumentaci kanalizace a
čističky odpadních vod. Uvedla, že na základě usnesení č. 77/2016 z 25.8.2016 bylo vypsáno
výběrové řízení na akci „Odkanalizování obce Horka II – projektová dokumentace“. Bylo
osloveno pět uchazečů a hlavním kritériem byla nejnižší nabídková cena bez DPH. Dle
zprávy hodnotící komise byla doporučena společnost Recprojekt s.r.o, která nabídla nejnižší
cenu. Návrh smlouvy o dílo byl k dispozici a bude součástí zápisu (příloha č. 1)
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje výsledek poptávkového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Odkanalizování obce Horka II – projektová
dokumentace“ dle hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 13.9.2016 a pověřuje
starostku uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem společností Recprojekt s.r.o.,
IČ: 26014327.

Pro:

8

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 1

Přijaté usnesení č. 93/2016 – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje výsledek
poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Odkanalizování obce
Horka II – projektová dokumentace“ dle hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne
13.9.2016 a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
společností Recprojekt s.r.o., IČ: 26014327.
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5. Organizační věci

Do bloku organizačních věcí byly zařazeny pouze tři body.

a. Plán inventur pro rok 2016

Starostka uvedla, že ke konci roku je potřeba zajistit průběh inventur. Proto byl zpracován
plán inventur na rok 2016, včetně utvořených inventurních komisí. Inventarizace proběhne
v termínu 22.11.2016 do 8.2.2017 , s tím že na konci musí být zpracována inventarizační
zpráva.
Návrh usnesení - Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje plán inventur na rok 2016.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 94/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur na rok 2016.

b. Jmenování likvidační komise

Vzhledem k budoucí inventarizaci je nutné jmenovat likvidační komisi. Zastupitelé se
dohodli na těchto členech: Vladimíra Píchová, Pavel Březina, Radek Filip.

Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II jmenuje likvidační komisi ve složení Vladimíra
Píchová, Pavel Březina a Radek Filip.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0

Přijaté usnesení č. 95/2016 – Zastupitelstvo obce jmenuje likvidační komisi ve složení
Vladimíra Píchová, Pavel Březina a Radek Filip.
c. Žádost o vyjádření – montáž kabelového vývodu

Na obec byla doručena žádost p. Tomáše Havlíčka, která se týká napojení kabelového
vývodu nízkého napětí z trafostanice a připojení parc. č. 953/41 v Onšovci. Ze situačního
plánku, který byl součástí žádosti, neplynou pro obec žádné komplikace.
Návrh usnesení – Zastupitelstvo obce Horka II schvaluje trasu umístění kabelů nízkého
napětí a připojení parc. č. 9534/1 v Onšovci a pověřuje starostku zasláním informace o
ostatních sítích žadateli.

Pro:

9

Proti: 0

Zdržel se hlasování: 0
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Přijaté usnesení č. 96/2016 – Zastupitelstvo obce schvaluje trasu umístění kabelů
nízkého napětí a připojení parc. č. 953/41 v Onšovci a pověřuje starostku zasláním
informace o ostatních sítích žadateli.
6. Diskuse

V diskusi položil Ing. N dotaz ohledně oslovení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem: „Odkanalizování obce Horka II – projektová dokumentace“. Starostka
mu odpověděla, že pěti uchazečům byla rozeslána emailem výzva a potřebnými přílohami.
Další připomínky diskuse se týkaly běžných problémů obce. P. S urgoval opravu světla u
kulturního domu v Čejticích a ořez větví u Ch. Starostka uznala, že při opravě světla má
problém, aby správně naplánovala půjčení plošiny a pracovní dobu opraváře. Ohledně
ořezu větví, vyzve Ch, aby větve odstranily. Pokud tak neučiní, tak je v době vegetačního
klidu odstraní obec. Posledním bodem bylo grafity na zastávce v Onšovci. Starostka uvedla,
že prověří, co se s tím dá dělat.

Starostka ukončila jednání v 18.35 hod a poděkovala všem přítomným za účast.
Starostka

Místostarosta
Ověřovatelé:

Simona Vacíková

Radek Filip

Pavel Březina

Antonín Setnička
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