Zápis č. 13 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 8. 2. 2016
dne: 8. 2. 2016
začátek: 19.00 hod

místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany
omluveni: J. Kašíková, J. Kučerová

1) Zahájení
Starosta zahájil zasedání, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Zápis z minulého jednání byl ověřen. Starosta
seznámil přítomné s navrženým programem a navrhl doplnit bod Rozpočtové opatření č.
1/2016. Z dnešního jednání se omlouvá: J. Kašíková, J. Kučerová. Jako ověřovatelé jsou
navrženi: P. Mach, P. Provazník
2016/13/1
OZ schválilo doplněný program zasedání a ověřovateli zápisu určilo P. Macha a P. Provazníka
Hlasování: schváleno
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: Provazník, Mach
2) Smluvní záležitosti
Dodatek ke smlouvě na projektovou dokumentaci na opravu mostu
Na základě smlouvy o dílo pro nás společnost VZD Invest zpracovává projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci betonového mostku na toku Studénka. Dle
smlouvy o dílo měla být projektová dokumentace zpracována do konce minulého roku.
V tomto termínu ovšem společnost dodala pouze část dokumentace. Předmětem dodatku č. 1
je tedy prodloužení termínu dokončení díla a úprava fakturace s tím, že po odevzdání části
dokumentace pro stavební povolení byla uhrazena částka 77 440 Kč a po odevzdání zbývající
části dokumentace (armovací výkresy a vyjádření dotčených orgánů) bude doplacena zbývající
částka ve výši 35 090 Kč.
2016/13/2a
OZ schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci betonového mostku uzavřený se
společností VZD Invest s.r.o., IČ: 26954834
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Smlouva o zřízení věcného břemene – Lužany knn 3x chata Velecký
Společnost Matex provedla v uplynulé době zemní kabelovou přípojku pro k objektům pana
Veleckého v autokempu, která vede mj. po pozemku p.č. 1052/10 ve vlastnictví obce Lužany
a po pozemku p.č. 1598/14, jehož je obec spoluvlastníkem. Nyní předkládá zhotovitel ke
schválení smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti. Předmětem smlouvy je zřízení a
vymezení věcného břemene - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.
Věcné břemeno se zřizuje k pozemku p.č. 1052/10 za úhradu 1 000 Kč vč. DPH a k pozemku
p.č. 1598/4 za úhradu 500 Kč vč. DPH.
2016/13/2b
OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 2012586/VB/1 uzavřenou se
společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

2016/13/2c
OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12 – 2012586/VB/2 uzavřenou se
společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
3) Rozpočtové opatření č. 1/2016
Vzhledem k tomu, že v následujících bodech budeme schvalovat výsledky výběrových řízení
a smlouvy o dílo, je nutné upravit rozpočet.
Příjmy:
Par

Změna

Popis

0000
1121
Příjmy celkem

200 000,00
200 000,00

Daň z příjmů právnických osob

Výdaje:
Par
Pol
3612
Výdaje celkem

Změna
200 000,00
200 000,00

Popis
Bytové hospodářství

Pol

2016/13/3
OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2016
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Vyhodnocení výběrových řízení
V lednu byla vypsána dvě výběrová řízení, jejichž výsledek předkládám zastupitelstvu ke
schválení.
Do výběrového řízení na akci „Úprava MK na p.č. 1506/1 a 406/5“ se přihlásilo osm
společností. Všichni uchazeči splnili podmínky výběrového řízení a jejich nabídky byly
hodnoceny. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Komise stanovila následující pořadí a
doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je společnost M-Silnice a.s., IČ: 42196868
s nabídkovou cenou 833 394,76 Kč.
Pořadí nabídek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uchazeč
M-SILNICE a.s.
HOLD s.r.o.
COLAS CZ, a.s.
ZEPOS RS s.r.o.
REKOM Nový Bydžov a.s.
REPARE Trutnov s.r.o.
IZOTRADE s.r.o.
NADOZ s.r.o.

IČ
42196868
45538425
26177005
25264737
25264737
64824781
28368509
49283171

Nabídková cena vč. DPH
833 394,76
981 794,00
1 010 273,77
1 057 165,80
1 154 795,00
1 159 455,88
1 229 288,61
1 235 096,00

Do výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 145“ se přihlásilo pět uchazečů.
Všichni splnili podmínky výběrového řízení a jejich nabídky byly hodnoceny. Hodnotícím
kritériem byla nabídková cena. Komise stanovila následující pořadí a doporučuje
zastupitelstvu vzít na vědomí výsledek výběrového řízení a uzavřít smlouvu o dílo
s uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je STAVING, spol. s r.o., IČ: 15057542
s nabídkovou cenou 604 786 Kč.

Pořadí nabídek
1.
2.
3.
4.
5.

Uchazeč
STAVING, spol. s r.o.
KJ Stav CZ s.r.o.
Ryšavý Michal
DKK Stav s.r.o.
Pavel Lami

IČ
15057542
02890453
72910488
27349187
87528681

Nabídková cena vč. DPH
604 786,00
654 554,00
666 754,00
672 614,00
804 213,95

2016/13/4a
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Úprava MK na p.č. 1506/1 a 406/5“
a schválilo smlouvu o dílo uzavřenou se společností M-Silnice a.s., IČ: 42196868 s cenou
833 394,76 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
2016/13/4b
OZ vzalo na vědomí výsledek výběrového řízení na akci „Stavební úpravy objektu č.p. 145“ a
schválilo smlouvu o dílo uzavřenou se společností STAVING, spol. s r.o., IČ: 15057542 s
cenou 604 786 Kč
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Různé
Žádost o dotaci na opravu kapličky
Ministerstvo zemědělství vypsalo dotační tituly na rok 2016, mj. na opravu a údržbu
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Máme rozpracovaný projekt na opravu
kapličky zasvěcené Panně Marii v předpokládané hodnotě 187 800 Kč. Z titulu je možné
žádat o dotaci až do výše 70%. Termín pro předkládání žádostí je 15. 3. 2016.
2016/13/5a
OZ schválilo podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva zemědělství na projekt
„Obnova kapličky zasvěcené Panně Marii“, spolufinancování nezpůsobilých výdajů a
způsobilých výdajů v minimální výši 30%
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Delegování zástupce na valnou hromadu Vodohospodářské a obchodní a.s.
Dne 8. červa 2016 se bude konat valná hromada Vodohospodářské a obchodní a.s.. Obec musí
delegovat svého zástupce, případně náhradníka.
2016/13/5b
OZ delegovalo ve smyslu §84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném,
znění, starostu Ing. Martina Mitlöhnera (v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Pavla
Provazníka) jako zástupce obce Lužany na 22. řádnou valnou hromadu společnosti
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. a pověřila ho účastí, zastupováním a hlasováním
na této valné hromadě
Hlasování: schváleno
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Obnova cisternové techniky JSDH Lužany
Jednotka SDH v Lužanech užívá v současné době cisternový požární automobil Škoda 706
RTH z roku 1977. Automobil je funkční, je však otázka, zda zákonodárci v rámci
legislativních změn neznemožní užívání takto staré techniky (předpisy v oblasti emisí,
technických kontrol, apod.). V současné době je vyhlášen dotační titul z Integrovaného
regionálního operačního programu na obnovu cisternové techniky. V případě, že budeme chtít
techniku obnovit, je možné žádat o dotaci pouze na nový automobil. Cena nového automobilu
je cca 7 mil. Kč, výše dotace by při těchto nákladech činila až 5,95 mil. Kč. Zbylou částku
přes 1 mil. Kč by z vlastního rozpočtu musela uhradit obec. Obec by současně hradila
provozní náklady (garanční prohlídky, opravy, apod.). Dotace na repasovanou techniku
v současné době dle vyjádření HZS není možné čerpat. Náklady na pořízení repasované
techniky činí cca 600 – 900 tis. Kč v závislosti na typu a stavu. Po diskusi k tomuto bodu
zastupitelstvo došlo k závěru, že vzhledem k vysokým finančním nákladům spojeným
s pořízením techniky a s jejím následným provozem nebude v současné chvíli nový požární
automobil pořizovat. Akceschopnost jednotky bude výhledově zajištěna rekonstrukcí stávající
techniky, případně pořízením staršího stroje.
5) Závěr
- Starosta ukončil zasedání v 19.20 hod.
V Lužanech 8. 2. 2016

Schválil: M. Mitlöhner

Zapsal: M. Mitlöhner

Ověřili: P. Mach, P. Provazník

