
Zápis z veřejného zasedání ZO ze dne 9. 6. 2010 
Zápis č. 3  

 

1) Přítomni: Zahradník, Kubelová, Kraut, Dvořák, Vrbová, Páleníček, Štolba, Beneš, 

Saro (p. Saro přítomen od budu č. 4 programu) 

Zapisovatel: Dvořák 

Omluveni: 

Ověřovatelé zápisu: Dvořák, Kraut 

Návrhová komise: Beneš,Vrbová 

Hlasování: Všichni pro (nehlasoval Saro) 

 

2) Program:1. Přivítání, kontrola účasti, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a  

                      navrhovatelů usnesení.  

                   2. Schválení programu veřejného zasedání ZO 

                   3. Schválení zápisu z minulého zastupitelstva č. 2, ze dne 6. 5. 2010 

                   4. Projednání schválených dotací 

                                      -  Dětské hřiště 

                                      -  Rekonstrukce ZŠ 2.etapa 

                                      -  Kanalizace 3.etapa 3.stavby  

                                      -  Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 

                     5. Různé informace ZO  

                     6. Diskuse. 

                     7.  Návrh na usnesení 

                     8. Závěr.  

Hlasování: Všichni pro(nehlasoval Saro). 

 

3) Zastupitelstvo obce schvaluje zápis č. 2 / 2010 z veřejného zasedání ze dne 6.5.2010. 

Hlasování: Všichni pro (nehlasoval Saro) 

 

4) Projednání a schválení (neschválení) dotací, o které žádala obec v letech 2008 a 2009 

na rok 2010. Bylo požádáno a zatím bylo vyhověno na tyto akce: 

 

- Dětské hřiště – MMR – dotace 60% - 300 tis.Kč - spoluúčast obce 40% - 199 tis.Kč, 

schváleno ZO, zápis č. 2 ze dne 6.5.2010, usnesení ZO č. 19/2010 a 20/2010. Nutno vybrat 

dodavatele, uzavřít „Smlouvu o dílo“ a dodat na MMR veškeré podklady do 30.6.2010 a 

uzavřít s ním „Smlouvu o poskytnutí dotace“.  



 

Usnesení č. 27/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje  v návaznosti na poskytnutou dotaci z MMR 

na dětské hřiště uzavření „Smlouvy o dílo“ s dodavatelem stavby, který bude vybrán alespoň 

ze tří oslovených firem. ZO tímto pověřuje starostu obce s termínem odevzdáním veškerých 

podkladů  na MMR dle jejich požadavku do 30.6.2010. 

Hlasování: všichni pro 

 

- Stavební úpravy v základní škole 2. etapa – ROP Stř.Čechy – dotace 80 % - 6 580 986,40 

Kč – spoluúčast obce 20 % – 1 645 246,60 Kč. Nutno rozhodnout o přijetí dotace, zajistit a 

zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavby (oslovit nejméně pět firem), dodat veškeré 

doklady ROPu Stř.Čechy v termínech jimi udaných a podepsat s ním „Smlouvu o poskytnutí 

dotace“. 

 

Usnesení č. 28/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje v návaznosti k schválení poskytnuté dotace  

„Stavební úpravy v základní škole 2. etapa“ Výborem Regionální rady regionu soudržnosti 

Střední Čechy a schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 

6 580 986,40 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 645 246,60 Kč z rozpočtu 

obce, odpovídající spolufinancování projektu r.č.: CZ.1.15/3.3.00/40.00907. 

 

Hlasování: všichni pro 

 

Usnesení č. 29/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje pověřit starostu s organizací výběrového 

řízení na akci „Stavební úpravy v základní škole 2. etapa“.     

     1. jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, bude osloveno nejméně pět stavebních firem. 

     2. zadavatelskou činností bude oslovena pani Bc.Jana Šišková a pan ing. Miroslav Skopec 

     3. bude jmenována tří až pětičlenná hodnotící komise plus náhradníci 

     4. podpisovým právem u uchazečů, kteří nesplní podmínky výběrového řízení a budou  

         vyloučeni na základě rozhodnutí hodnotící komise a bude vybrán vítěz veřejné zakázky,   

        starosta svým dopisem rozešle výsledky výběrového řízení všem uchazečům.  

      5. Starosta ing. Jiří Zahradník uzavře s vítězem výběrového řízení „Smlouvu na zhotovení   

         díla“ na akci „Stavební úpravy v základní škole 2. etapa“. 

 

Hlasování: Všichni pro 

  

- Kanalizace 3.etapa, 3.stavby – MZem. – dotace cca 65% + 10%14 988 327,- Kč – 

spoluúčast obce 25%  - 4 996 109,- Kč 

 

Usnesení č. 30/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje v návaznosti na poskytnutou dotaci 

z MZem. na „ Kanalizaci 3.etapa, 3.stavby“ a tímto pověřuje starostu obce ing. Jiřího 



Zahradníka k odevzdání veškerých požadovaných podkladů  na MZem. v termínech dle jejich 

požadavků a pověřuje ho s uzavřením smlouvy „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. 

 

Hlasování: Všichni pro 

- Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště  – ROP Stř. Čechy - dotace 80%  - 2 011 400,6 

Kč - spoluúčast obce 20% - 502 850,2 Kč 

 

Usnesení č. 31/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje v návaznosti k schválení poskytnuté dotace 

„Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště“ Výborem Regionální rady regionu 

soudržnosti Střední Čechy a schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí 

dotace ve výši 2 011 400,6 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 502 850,2 Kč 

z rozpočtu obce, odpovídající spolufinancování projektu r.č.: CZ.1.15. 

 

Hlasování: zdržel se Vrbová, ostatní pro 

 

Usnesení č. 32/2010 : ZO rozhodlo a schvaluje pověřit starostu s organizací výběrového 

řízení na akci „Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště“.     

     1. jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, budou osloveny nejméně tři stavební firmy. 

     2. zadavatelskou činností bude oslovena pani Bc.Jana Šišková a pan ing. Miroslav Skopec 

     3. bude jmenována tří až pětičlenná hodnotící komise plus náhradníci 

     4. podpisovým právem u uchazečů, kteří nesplní podmínky výběrového řízení a budou  

         vyloučeni na základě rozhodnutí hodnotící komise a bude vybrán vítěz veřejné zakázky,   

        starosta svým dopisem rozešle výsledky výběrového řízení všem uchazečům.  

      5. Starosta ing. Jiří Zahradník uzavře s vítězem výběrového řízení „Smlouvu na zhotovení   

         díla“ na akci „Rekonstrukce veřejného víceúčelového hřiště“.   

 

Hlasování: zdržel se Vrbová, ostatní pro 

 

Diskuse: 

 

Pan Rak upozorňuje na závady v budově základní školy. 

   

 Pan Kraut žádá Sokol Senohraby prostřednictvím pana Konvičky, aby Sokol zajistil likvidaci 

trávy z fotbalového hřiště tak, aby zápach neobtěžoval okolí. 

  

Starosta informuje o variantách jak odstranit zápach z kanalizace v ulici Krátká. 

 



Na dotaz paní Vrbové, zda obec disponuje dostatečnými prostředky na finanční spoluúčast 

výše zmíněných investičních akcí, starosta informuje, že obec disponuje dostatečnou 

hotovostí na úhradu spoluúčastí (v současnosti je na účtu obce cca 8 mil. Kč). 
 

Zasedání ukončeno  20:30 

      Čistopis zápisu z veřejného zasedání ZO byl vyhotoven dne: 10.6.2010 

      Ověřovatelé zápisu  -     PhDr. Vladimír Dvořák                     Milan Kraut 

- podpis 

- datum podpisu 

                                                                                                     

                                                                                                        Ing. Jiří Zahradník 

                                                                                                          Starosta - podpis 

 

   

 


