Zápis č. 27/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čistá u Horek konaného dne
6.6. 2018
Přítomno dle presenční listiny

zastupitelů: : 4

občané: 2

hosté: 0

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu a určení ověřovatelů zápisu
Zpráva o stavu obce
Informace komisí a výborů
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2018-2022
Veřejné zakázky malého rozsahu
 Zhotovitel opěrné zdi u komunikace v Potokách, etapa III.
 Havárie opěrné zdi za čp. 55
6. Dary a příspěvky z rozpočtu obce (výtěžek z benefice pro Služby Dolní Kalná,
žádost Linky bezpečí)
7. Majetkoprávní operace obce – odkup pozemku
8. GDPR - směrnice

Zasedání zahájil starosta v 17,05 hod. Z jednání omluvil pí. Marii Halamovou. Starosta dále
seznámil přítomné s návrhem programu. Z programu vyvěšeného na úřední desce dne 29.5.2018
navrhl stáhnout projednání Rozpočtové změny č. 2, protože obec ještě neobdržela dotační
smlouvy z titulů Libereckého kraje a MMR. Určil zapisovatelem sebe a navrhl ověřovatele pana
Jaroslava Suchardu a paní Magdalenu Neumannovou.
Návrh usnesení
ZO schvaluje doplněný program 27. zasedání ZO. Ověřovateli zápisu volí pana Jaroslava
Suchardu a paní Magdalenu Neumannovou
Hlasování: pro 4 proti 0
Usnesení č. 1/27/18 bylo schváleno
2. Zpráva o stavu obce
Starosta seznámil přítomné s aktivitami obce od posledního zasedání zastupitelstva. Pro přítomné
byl materiál připraven v tištěné podobě a je přílohou tištěného zápisu č.1.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí zprávu o stavu obce přednesenou starostou.

Hlasování:

pro 4 proti

Usnesení č. 2/27/18 bylo schváleno.
3. Informace výborů
Starosta přečetl informace z Kulturního výboru. Informaci o plnění usnesení přednesl za
Kontrolní výbor Jiří Vondra.
Připomínky občanů:

0

Návrh usnesení
ZO bere na vědomí informace Kulturního a Kontrolního výboru.

Hlasování:

pro 4 proti

0

Usnesení č. 3/27/18 bylo schváleno.
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro období 2018-2022
5.-6.10.2018 se uskuteční komunální volby. Je třeba, aby zastupitelstvo stanovilo počet
členů zastupitelstva v příštím volebním období. S odkazem na § 68 zak.č. 128/2000 Sb
v platném znění navrhuje starosta stanovit počet členů zastupitelstva na 7 členů.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení
ZO stanoví počet členů ZO na období 2018 – 2022. Zastupitelstvo bude mít 7 členů.
Hlasování:

pro 4 proti

0

Usnesení č. 4/27/18 bylo schváleno.
5. Veřejné zakázky malého rozsahu
Starosta seznámil zastupitelstvo s poptávanými dodavateli na zakázku malého rozsahu.
Vycházelo z předpokladu, že jde o zakázku do 0,5 milionu korun bez DPH. V souladu se
Směrnicí obce o zadávání veřejných zakázek byl proveden cenový průzkum u zakázky Opěrná
zeď v Potokách – etapa III. oslovením minimálně tří potenciálních dodavatelů s výsledkem:
1. LTM
2. VOLTOLINA CZ
3. Mário Řehák

334.170,- Kč
354.207,- Kč
384.262,- Kč

Další malou zakázkou je pak řešení havárie na opěrné zdi v pozemku obce u čp. 55. Protože jde o
režim havárie a protože je obec spokojena s kvalitou jiných zakázek odváděných pro nás firmou
LTM, navrhuje starosta svěření této zakázky rovněž této firmě za nabídnutou cenu 226.632,- Kč.
Jde o specializovanou činnost v korytě vodního toku, se kterou má firma zkušenosti. Obdobná
poptávková řízení navíc ukazují jasně na ekonomickou výhodnost zadání zakázky této firmě,
čímž je naplněna dikce směrnice obce k zadávání takovýchto zakázek (čl. 4, odstavec 2), kdy
zastupitelstvo může vycházet z informací o trhu, místní znal a svých poznatků a zkušeností.
Připomínky občanů :
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dodavatele zakázek malého rozsahu:
a) Opěrná zeď v Potokách – etapa III, firma LTM za cenu 334.170,- Kč bez DPH
b) Havarijní oprava opěrné zdi za čp. 55, firma LTM za cenu 226.632,- Kč bez DPH
Hlasování: pro: 4 proti 0
Usnesení č. 5/27/18 bylo schváleno.
6. Dary a příspěvky z rozpočtu obce
Starosta informoval zastupitelstvo o výši výtěžku 14.000,- Kč z akce Muzika pomáhá. V souladu
s usnesením z minulého zastupitelstva navrhuje tuto částku darovat Službám Dolní Kalná
konajícím terénní pečovatelskou službu v naší obci.

