Zápis č. 10/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 20. 12. 2019
Čas konání:
od 18:30 hod. do 18:57 hod.
Přítomni:
Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Martin Havlíček,
Nepřítomni:
omluven: Jana Šteffelová, Jitka Schwarzmayerová, Zdeněk Zachař, Martin Richter
neomluven: nikdo
Předsedající:
Karel Zeman – starosta obce
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
----------------------------------------1. Přivítání a zahájení
Starosta obce přivítal zastupitele a zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 10/2019 v 18:30 hodin.
Starosta se omluvil za svolání zastupitelstva v takto nevhodný čas a narychlo. Upozornil, že vzhledem
k zahájení prací na výstavbě MŠ a legislativním povinnostem spojených s přidělenou dotací. Se může stát, že
takovýchto zastupitelstev bude víc. Dále poděkoval všem zastupitelům, kteří si našli čas a jednání se zůčastnili.
----------------------------------------2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem zápisu byl určen pan Karel Zeman. Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Tomáš Brhel a p. Martin
Havlíček.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele zápisu p. Karla Zemana a volí ověřovatele zápisu p. Tomáše Brhela a
Martina Havlíčka.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 10/2019/2 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přivítání a zahájení
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení programu jednání zastupitelstva obce
Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě na výstavbu MŠ Herink
Výběr technického dozoru objednatele dle došlých nabídek na akci MŠ Herink
Projednání smlouvy na autorský dozor na akci MŠ Herink
Různé
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program.
Hlasování:
Pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 10/2019/3 bylo zastupitelstvem schváleno.
----------------------------------------4. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě na výstavbu MŠ Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 12. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že dodatek č. 1 nebyl připraven.

Zastupitelstvo bere na vědomí
----------------------------------------5. Výběr technického dozoru objednatele dle došlých nabídek na akci MŠ Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 12. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta informoval, že byli osloveni čtyři potenciální dodavatelé na výkon technického dozoru.
Nabídku předložili tři z poptaných, a to:
Stavební agentura Kolínský, s.r.o.
Ing. Vít Jakoubek
Filip Cernetic

272 250,- Kč (vč. DPH)
292 300,- Kč (vč. DPH)
319 000,- Kč (vč. DPH)

Starosta navrhl vybrat dodavatele dle nejnižší ceny a tedy společnost: Stavební agentura Kolínský, s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě výběrového řízení na zakázku malého rozsahu vybralo na základě nejnižší
nabídkové ceny společnost Stavební agentura Kolínský, s.r.o. a zplnomocňuje starostu k uzavření příkazní
smlouvy dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Martin Havlíček
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 10/2019/5 bylo zastupitelstvem schváleno.

-----------------------------------------
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6. Projednání smlouvy na autorský dozor na akci MŠ Herink
Termín podání návrhu bodu programu:
13. 12. 2019
Předkladatel:
Karel Zeman
Diskuze:
Starosta předložil návrh smlouvy na výkon autorského dozoru. Upozornil, že autorský dozor vykonává autor
projektové dokumentace, a proto nelze učinit výběrové řízení s více účastníky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s autorem projektové dokumentace společností
Atelier Sukdolák s.r.o. dle předloženého návrhu.
Hlasování:
pro: Karel Zeman, Miroslav Masopust, Tomáš Brhel, Attila Szűcs, Martin Havlíček
zdržel se: nikdo
Usnesení č. 10/2019/6 bylo zastupitelstvem schváleno.

----------------------------------------7. Různé
Místostarosta informoval, že již byla předána projektová dokumentace na výstavbu zázemí pro
techniku a údržbu obce. Zastupitelé se shodli, že projekt bude představen na následujícím
zastupitelstvu obce.
Starosta informoval, že vlajky České republiky a Evropské unie byly z dámského WC odstraněny.
Dále starosta informoval, že z důvodu krátkého časového odstupu od minulého zasedání kontrola
plnění usnesení proběhne na příštím zastupitelstvu.

Zápis vyhotoven dne:
20. 12. 2019
Zapsal:
Karel Zeman:

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

Ověřovatelé zápisu:
Martin Havlíček:

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

Tomáš Brhel:

Starosta obce:
Karel Zeman:

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

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