Zápis č. 25/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Čistá u Horek konaného dne
28. 2. 2018
Přítomno dle presenční listiny

zastupitelů: : 4

občané: 4

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

hosté: 0
Zpráva o stavu obce
Informace komisí a výborů
Rozpočet obce na rok 2018
Vnitroorganizační záležitosti obce
Veřejné zakázky malého rozsahu
 Dodavatel kompostérů
 Zhotovitel opravy polní cesty za pivovarem
 Zhotovitel revitalizace polní cesty za pivovarem
 Zhotovitel veřejného osvětlení nad pivovarem
 Zhotovitel opěrné zdi v Potokách
 Zhotovitel nátěrů střechy na sokolovně a samoobsluze
 Dodavatel dětského hřiště u školy
 Zhotovitel restaurování kapličky v Markvaticích
6. Schválení podání žádosti o dotaci z POV – veřejné osvětlení nad pivovarem
7. Schválení podání žádostí o drobné dotace z DF LK (kultura, školství, památky,
ochrana vod, požární ochrana….)

Zasedání zahájil starosta v 17,05 hod. Ze zdravotních důvodů omluvil z jednání paní
Magdalenu Neumannovou. Upřesnil, že jde o 25. veřejné zasedání zastupitelstva. Kopírováním
matrice svolání ZO došlo k chybě číslování. Starosta dále seznámil přítomné s návrhem
programu. Proti vyvěšené verzi navrhuje starosta doplnění bodu Vnitro organizační záležitosti
obce a rozšíření výběru zhotovitelů u hřiště u školy a restaurování kapličky v Markvaticích. Určil
zapisovatelem sebe a navrhl ověřovatele pana Jaroslava Suchradu a paní Marii Halamovou.
Hlasování:

pro 4

proti 0

1. Zpráva o stavu obce
Starosta seznámil přítomné s děním v obci za uplynulé období. Tištěný materiál byl pro přítomné
k dispozici a je jako příloha součástí tištěné podoby zápisu.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení
ZO bere na vědomí Zprávu o stavu obce předloženou starostou.
Hlasování:

pro 4 proti

0

Usnesení č. 1/25/18 bylo schváleno.
2. Informace komisí a výborů
Předsedkyně kulturní komise přednesla informace z oblasti kultury v obci. Předseda Kontrolního
výboru seznámil přítomné s kontrolou přijatých usnesení. Předsedkyně Finančního výboru
přečetla zápis z jednání výboru.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí předložené informace z činnosti Finančního výboru, Kontrolního výboru a
Kulturní komise obce.

Hlasování:

pro 4

proti 0

Usnesení č. 2/25/18 bylo schváleno.
3. Rozpočet obce na rok 2018
Starosta přednesl návrh rozpočtu obce pro rok 2018. K rozpočtu proběhlo pracovní jednání
zastupitelstva obce a věc předjednal Finanční výbor. Rozpočet je navržen jako schodkový, kde na
vyrovnání rozdílu je použito zůstatku z minulého roku. Celkové rozpočtované příjmy i
rozpočtované výdaje jsou ve výši 17.726.000,- Kč. Do návrhu rozpočtu nejdou zapojeny žádné
dotační podpory, k nimž dosud nebyly uzavřeny nabývací smlouvy. Největší objem finančních
prostředků je směřován do komunikací a do rekonstrukce vodního hospodářství a na obnovu
kulturního dědictví. Je počítáno i se zahájením příprav na sjezd rodáků v roce 2019. Problémem
je škola, kde díky odchodu bývalé ředitelky nebyl předložen a obhájen strukturovaný rozpočet
této příspěvkové organizace. Byly předloženy pouze rozpočty školky a školní jídelny.
Zastupitelstvo kvůli odblokování jednání o rozpočtu obce v návrhu zohlednilo prostředky škole
poskytnuté ve výši roku 2018. Rozpočet školy je třeba neprodleně dopracovat s novými
vedoucími pracovníky školy a novou účetní.
Připomínky občanů :
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje schodkový rozpočet obce Čistá u Horek na rok 2018 ve výši:
příjmy 10.548.540, - Kč, výdaje 17.726.000,-- Kč. Do příjmů budou zapojeny úspory
z hospodaření z minulých let.
Hlasování: pro: 4 proti
Usnesení č. 3/25/18 bylo schváleno.
4. Vnitroorganizační záležitosti obce
Starosta předložil zastupitelstvu aktualizovaný Jednací řád zastupitelstva. Proti dosavadnímu
znění se upravuje pouze článek II, bod 4, který správně zní „Zastupitelstvo má 5 členů zvolených
v komunálních volbách.“ Toto reflektuje na aktuální počet členů zastupitelstva.
Starosta rovněž informoval o situaci ve škole, kde odstoupila z funkce k dnešnímu dni dosavadní
ředitelka. Starosta od 1.3.2018 pověřuje pí. Mgr. Lenku Brendlovou vedením školy do doby
jmenování nového ředitele po vypsaném konkursu.
Do konkursní komise je třeba za zřizovatele nominovat tři zástupce zřizovatele. Starosta navrhuje
nominovat pí. Magdu Neumannovou, pana Jiřího Vondru a starostu obce.
Připomínky občanů:
Mgr. Lenka Brendlová – děkuji za důvěru, škola je má srdeční záležitost a budu se snažit ji vést
co nejlépe.
Návrh usnesení:
ZO Čistá u Horek:
a) schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Čistá u Horek.
b) bere na vědomí rezignaci ředitelky, Mgr. Evy Winklerové k 28.2.2018 a pověření Mgr. Lenky
Brendlové řízením školy do jmenování nového ředitele.
c) jmenuje do konkursní komise na místo ředitele školy jako zástupce zřizovatele p. Jiřího
Vondru, p. Ladislava Jiřičku a paní Magdalenu Neumannovou.
d) pověřuje starostu vypsáním konkursního řízení na místo ředitele školy
Hlasování: pro: 4 proti 0
Usnesení č. 4a,b,c,d/25/18 bylo schváleno

5. Veřejné zakázky malého rozsahu
Starosta informuje zastupitelstvo o provedených průzkumech trhu ohledně zhotovitelů a
dodavatelů v zakázkách, kde objem plnění nedosahuje zákonných limitů. Dle platné směrnice o
zadání zakázky rozhoduje usnesením zastupitelstvo obce na základě informací o trhu. Přesto byly
ke každé zakázce pro srovnání poptány vždy minimálně tři firmy:
Nákup domovních kompostérů 700 litrů, cena za kus, projekt dotovaný Libereckým
krajem:
1.
Jelínek Trading
1.980,- (75.240,-)
2.
JRK ČR s.r.o.
2.420,3.
Obal centrum
2.660,4.
ALZA CZ
2.890,Starosta navrhuje kompostéry objednat u firmy Jelínek Trading, nabídla nejnižší cenu a je
výrobcem zařízení. Dodávka během března.
Veřejné osvětlení nad pivovarem, projekt usiluje o podporu z Libereckého kraje:
1.
Elektros Martinice
299.729,2.
Elektro Trade Hladík
313.325,3.
Elektroservis Janoušek
326.682,Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou Elektros Martinice. Nabídla nejnižší cenu, pro obec
již zakázky odvedla bez problémů. Realizace duben až srpen 2018.
Nátěry střech na samoobsluze a sokolovně:
1.
Decor
298.970,2.
Stanislav Brádle
307.064,3.
Pavel Szilágyi
267.940,Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s Pavlem Szilágyiem. Nabídl nejnižší cenu, pro obec
spolupracoval se sanací krovů na sokolovně v loňském roce s bezproblémovým plněním.
Realizace duben až srpen 2018.
Revitalizace cesty za pivovarem, projekt podpořen dotací Libereckého kraje:
1.
TORAJ, s.r.o.
173.985,2.
Petr Donát
204.146,3.
Ludvík Lejdar
207.350,Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou TORAJ s.r.o.. Paní Jonová je místní, s obcí
dlouhodobě spolupracuje a nabídli nejnižší cenu. Realizace březen až květen 2018.
Oprava cesty za pivovarem
1.
Martin Brož
(285.228,-) 345.126,2.
Jiří Polák
(371.639,-) 449.683,3.
Jindřich Blažej
(399.009,-) 482.801,Starosta navrhuje uzavření smlouvy s Martinem Brožem. Nabídnuta nejnižší cena, firma ze
sousední obce, dobré reference. Realizace březen až květen 2018.
Opěrná zeď v Potokách, etapa I.
1.
2.
3.

LTM
POPR
VOLTOLINA CZ

(465.031,-) 562.687,(486.966,-) 589.229,(544.011,-) 625.613,-

Osloveny byly firmy mající zkušenosti s prací ve vodním toku. Starosta navrhuje uzavření
smlouvy s firmou LTM. Pro obec už zakázky v minulosti odvedla k velké spokojenosti.
Nabídnuta nejlepší cena. Realizace březen – duben 2018.
Obnova kapličky v Markvaticích, projekt usiluje o podporu z Libereckého kraje:
1.
Petr Novotný
165.350,2.
Ondřej Nechanický
178.800,3.
Jan Benčo
196.800,Osloveny kamenické firmy – odborná práce. Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou Petr
Novotný. S tímto kameníkem má obec dobré zkušenosti z předešlých zakázek, nabídl nejnižší
cenu a je ze sousední obce.
Dětské hřiště u školy, projekt usiluje o podporu dotace z MMR ČR:
1.
TR Antoš
475.894,2.
Bonita Group service
508.793,3.
Hřiště cz
560.351,Starosta navrhuje uzavřít smlouvu s firmou TR Antoš. Uzavření smlouvy podmínit pouze
v případě získání dotační podpory. Firma má výborné reference, je z regionu a nabídla nejlepší
cenu.
Připomínky občanů:
Návrh usnesení:
ZO schvaluje:
a) objednat u firmy Jelínek Trading 38 ks domovních kompostérů v ceně 1.980,- Kč/ks
b) uzavřít smlouvu o dílo na veřejné osvětlení nad bývalým pivovarem s firmou ELEKTROS
Martinice s.r.o. za cenu 299.729,- Kč
c) uzavřít smlouvu o dílo s Pavlem Szilágyiem na nátěr střech na sokolovně a samoobsluze
v ceně 267.940,- Kč.
d) uzavřít smlouvu o dílo s firmou TORAJ, s.r.o. na revitalizaci polní cesty nad pivovarem v ceně
173.985,- Kč.
e) uzavřít smlouvu o dílo s firmou Martin Brož na opravu cesty nad bývalým pivovarem v ceně
345.126,- Kč.
f) uzavřít smlouvu o dílo na akci Opěrná zeď v Potokách, etapa I. s firmou LTM za cenu
562.687,- Kč.
g) uzavřít Smlouvu o dílo s Petrem Novotným na obnovu kapličky v Markvaticích v ceně díla
165.350,- Kč.
h) Uzavřít smlouvu o dílo s firmou TR Antoš s.r.o. na dodávku a instalaci dětského hřiště u školy
v ceně díla 475.894,- Kč. Podpis smlouvy pouze v případě, že obec získá dotační podporu
z MMR.
Hlasování: pro: 4 proti 0
Usnesení č. 5a,b,c,d,e,f,g,h/25/18 bylo schváleno
6. Schválení podání žádosti o dotaci z POV – veřejné osvětlení nad pivovarem
Starosta seznámil zastupitelstvo s potřebou usnesením deklarovat souhlas s podáním žádosti do
POV LK – projekt veřejného osvětlení nad pivovarem. Jde o podmínku dotačního titulu. Na akci
jsou v rozpočtu obce vyčleněny dostatečné finanční prostředky.
Připomínky občanů:

