Obec Libotov 2014
Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01,
E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz
www.libotov.cz
 499694152
zsxa6xn

Zápis číslo 6 ze zasedání Zastupitelstva obce
Libotov ze dne 30. července 2014
přítomní: pan Otto Tasler, pan Martin Hynek, pan Mgr. Milan Frýba
pan Jan Macoun, pan Jaroslav Kubinec,
omluveni: pan Vladimír Švába, pan Luděk Hlava
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin za přítomnosti pěti členů zastupitelstva a ukončeno v 19:31 hod.
za přítomnosti pěti členů zastupitelstva.
Starosta obce přednesl program jednání:
Program:

1.
2.
3.
4.

Schválení ověřovatelů zápisu
Volba zapisovatele
Kontrola usnesení
Výběr a schválení dodavatele na zajištění inženýrské činnosti na technický
dozor investora nad realizací stavby autorizovanou osobou podle zákona č.
360/1996 Sb.
5. Výběr a jmenování tří členů do výběrové komise na dodavatele stavby
„ Vodovod Libotov“
6. Projednání zápisu finančního výboru , informace o hospodaření obce do
30.6.2014 a údaje o schválených rozpočtových opatřeních č. 5/2014, 6/2014 a
7/2014.
7. Seznámení s protokolem z veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Libotov
ze dne 21. 7. 2014.
8. Informace o opravě kanalizace a projednaní případné schválení rámcové
smlouvy o poskytování služeb firmou Ekol servis .
9. Různé
hlasování:
5 pro proti 0
Program jednání byl schválen.

0 se zdrželo
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1.

Schválení ověřovatelů zápisu:

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jaroslav Kubinec a pan Martin Hynek
hlasování:
5 pro proti 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni
2.

0 se zdrželo

Volba zapisovatele

Starosta obce navrhl zapisovatele: Mgr. Milan Frýba
hlasování:
5 pro proti 0
Zapisovatel byl schválen.
3.

0 se zdrželo

Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 25.6.2014

Starosta obce provedl kontrolu plnění usnesení z minulého zastupitelstva a konstatoval, že usnesení
byla splněna.
Zastupitelstvo vzalo kontrolu usnesení a zápis ze zasedání ze dne 25.6.2014 na vědomí.
4.

Výběr a schválení dodavatele na zajištění inženýrské činnosti a na technický dozor
investora nad realizací stavby autorizovanou osobou podle zákona č. 360/1996 Sb.

ZO se vrátilo k projednání k výběru firmy, která bude provádět technický dozor nad realizací stavby
„Vodovod Libotov“.
Starosta požádal o předložení cenových nabídek dvě společnosti:
Profesionálové, a.s., která požaduje částku 29 040,-/za měsíc včetně DPH
PROIS, a.s., která požaduje celkovou částku 80 442,- za celou stavbu až po vydání kolaudačního
souhlasu a uvedení stavby do provozu (součástí ceny nejsou správní poplatky)
ZO nebylo schopno stanovit časovou délku stavby. Nicméně společnost PROIS, a. s. prováděla již
technický dozor v obcích Litíč a Hřibojedy, kde jsou na ní dobré reference a zároveň je zhotovitelem
projektové dokumentace. Proto bylo navrženo, aby byla smlouva o dílo na zajištění inženýrských
činností a technického dozoru investora, byla uzavřena právě se společnosti PROIS, a. s. ZO zároveň
navrhlo zmocnit starostu k podepsání smlouvy se společností PROIS a.s.
hlasování:
5 pro proti 0
Návrh byl schválen
5.

0 se zdrželo

Výběr a jmenování tří členů do výběrové komise na dodavatele stavby „Vodovod
Libotov“

ZO bylo seznámeno s postupem sestavení výběrové komise, která vybere dodavatele stavby ,,Vodovod
Libotov“. Dva členy komise bude jmenovat firma Profesionálové, a.s., která obec po odborné stránce
při realizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku zastupuje. Tři členy navrhlo zastupitelstvo obce:
Mgr. Milan Frýba, Luděk Hlava, Otto Tasler .
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hlasování:
5 pro proti 0
Návrh byl schválen
6.

0 se zdrželo

Projednání zápisu finančního výboru, informace o hospodaření obce do 30.6.2014 a údaje
o schválených rozpočtových opatřeních č. 5/2014, 6/2014 a 7/2014.

Zastupitelstvo obce projednalo zápis z finančního výboru ze dne 29.7.2014, informace o hospodaření
obce do 30. června 2014 a údaje o schválení rozpočtových opatřeních č. 5, 6 a 7/2014, která schválil
starosta obce.
Zastupitelstvo vzalo předložené informace a dokumenty na vědomí
7. Seznámení s protokolem z veřejnosprávní kontroly Mateřské školy Libotov ze dne 21.7.2014
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Protokolem o výsledku hospodaření příspěvkové organizace
Mateřské školy Libotov za období 1.1. - 30.6.2014, která byla provedena dne 21.7.2014. Během
kontroly nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. Kontrolu provedla účetní obce.
Zastupitelstvo vzalo předložený dokument na vědomí.
8. Informace o opravě kanalizace a projednaní případné schválení rámcové smlouvy o
poskytování služeb firmou EKOLSERVIS, s. r o.
Starosta informoval zastupitelstvo o opravách kanalizace. Šlo o celkovou rekonstrukci kanálu
v zatáčce u Hřivnových. Vpust byla zdemolována těžkou technikou a pod silnicí byla kanalizace
zanešena. Společnost EKOLSERVIS, s. r. o. provedla tlakové vyčištění.
Další tlakové vyčištění bylo provedeno u kanalizační vpusti směrem na Dubenec u Mateřské školy v
Libotově.
Starosta navrhl uzavřít s firmou EKOLSERVIS, s. r. o. rámcovou smlouvu, na základě které by služby
obci mohly být poskytovány s 10% slevou.
Byl podán protinávrh: Ať rámcovou smlouvu na čištění kanalizací se společnosti EKOLSERVIS, s. r.
o. v případě potřeby uzavře až nové zastupitelstvo obce.
hlasování:
5 pro proti 0
Návrh byl schválen
9.

0 se zdrželo

Různé

Starosta informoval zastupitelstvo o knize: ,,Česká republika – města a obce“, kterou nabízí firma
PROXIMA Bohemia a.s. za cenu Kč 1200,-- (+ 180,-- poštovné). Zastupitelstvo neprojevilo o nákup
této publikace zájem.
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce Libotov ze dne 30. července 2014
6/1

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na schválení programu jednání, na ověřovatelích
zápisu: pan Martin Hynek a pan Jaroslav Kubinec.

6/2

Zastupitelstvo obce pěti hlasy usneslo na zapisovateli: Mgr. Milan Frýba.

6/3

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy schválilo uzavření smlouvy č. 37/03/2014 o provádění
technického dozoru investora nad realizací stavby ,,Vodovod Libotov“ s firmou PROIS a.s. a
pověřilo starostu obce podepsáním smlouvy.

6/4

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na složení výběrové komise, která v rámci výběrového
řízení vybere dodavatele stavby „Vodovod Libotov“: Za obec byli do komise jmenováni tři
členové: Mgr. Milan Frýba, Luděk Hlava, Otto Tasler. Dva zbývající členy jmenuje společnost
Profesionálové, a. s., která za obec výběrové řízení po odborné stránce realizuje.

6/5

Zastupitelstvo obce se pěti hlasy usneslo na tom, že rámcová smlouva na poskytování služeb
společností EKOLSERVIS, s. r. o. (která by pro obec znamenala 10% slevy na služby), nebude
aktuálně uzavřena s tím, že jejím případným uzavřením by se mělo zabývat až po volbách nové
zastupitelstvo.

V Libotově 30. července 2014

Mgr. Milan Frýba
místostarosta obce

OttoTasler
starosta obce

Ověřovatelé zápisu: Martin Hynek

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

Jaroslav Kubinec

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