ZÁPIS
ze 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Archlebov konaného dne
14.11.2018 v 19:00 hod. v zasedací místnos obřadní síně na hasičce
AD 1) Zahájení:
Zastupitelstvo zahájil starosta v 19:05 hodin. Konstatoval, že pozvánka byla řádně zveřejněna
na úředních deskách. Dle presenční lis ny je přítomno 7 zastupitelů, kteří tvoří nadpoloviční
většinu ZO. Omluveni jsou A. Hrbo cký a T. Hořava. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta jako ověřovatele zápisu navrhl Jana Buchlovského a Ing. Terezu Schielovou, jako
zapisovatele Ing. Tomáše Němce.
Dále starosta konstatoval, že výpis z minulého zasedání obce byl ověřen a zveřejněn.
Dále přednesl návrh programu dnešního zasedání zastupitelstva:
1.

Zahájení

2.

Kontrola usnesení

3.

Modernizace sportovního areálu

4.

Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov

5.

Zastupování obce starostou na všech valných hromadách společnos s podílnickou
účas obce Archlebov

6.

Záměr na směnu pozemků

7.

Rozpočtové opatření

8.

E.ON - Smlouva o zřízení věcného břemene

9.

Různé

10.

Diskuse

11.

Usnesení

12.

Závěr

Do bodu různé přibylo:
a) nabídka ﬁrmy Fritex
b) žádost SDH Archlebov o poskytnu dotace

O doplnění programu nikdo nepožádal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Archlebov schvaluje program dnešního zasedání, včetně navrženého
doplnění programu. Ověřovatele zápisu pana Jana Buchlovského a Ing. Terezu Schielovou,
zapisovatelem Ing. Tomáše Němce.
Pro:

7

Pro :

0

Zdržel se: 0

Usnesení 13/18/Z2 bylo schváleno
Ad 2) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva:
Místostarosta přečetl usnesení z minulého zastupitelstva.
Ad 3) Modernizace sportovního areálu
Starosta přítomné obeznámil s blížícím se koncem prací na modernizaci sportovního areálu
vedle školy a potřebou schválit dodatek ke smlouvě o dílo, kterého se týkají méněpráce
v následující hodnotě:
Cena méněprací bez DPH

- 377.772,00 Kč

Cena méněprací včetně 21% DPH

- 457.104,12 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU č.1 bez DPH

5.564.949,62 Kč

CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU č.1 včetně 21% DPH

6.733.589,88 Kč

Dotazy:
Dle pí XY je zakázka předražená. Podobnou úvahu o vysoké ceně za sportovní areál sdělil
zastupitelstvu i pan XY.
Návrh usnesení:
ZO Archlebov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace sportovního
areálu v obci Archlebov“ mezí obcí Archlebov a ﬁrmou PROSTAVBY, s.r.o., IČ: 27713130
Hlasování –

-

Pro:

7

Pro :

0

Zdržel se:

Usnesení 14/18/Z2 bylo schváleno.
Ad 4) Rekonstrukce zahrady v přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov
V mateřské škole probíhá rekonstrukce zahrady a i tady se práce blíží ke konci, proto je
potřeba schválit dodatek ke smlouvě o dílo, kterého se týkají méněpráce v následující
hodnotě:

Cena méněprací bez DPH
Cena méněprací včetně 21% DPH
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU č.1 bez DPH
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DODATKU č.1 včetně 21% DPH

- 8.750,00,- Kč
- 10.587,50,- Kč
686.285,31 Kč
830.405,23 Kč

Dotazy:
Pí XY konstatovala, že součás rekonstrukce je i zhotovení hmyzího hotelu a vyslovila obavu o
zdraví dě , které se mohou dostat do kontaktu s přítomným hmyzem.
Návrh usnesení:
ZO Archlebov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce zahrady v
přírodním stylu při MŠ v obci Archlebov“ mezi obcí Archlebov a ﬁrmou Yggdrasilmont s.r.o.,
IČ: 03593819
Hlasování –

-

Pro:

7

Pro :

Zdržel se: 0

Usnesení 15/18/Z2 bylo schváleno.
Ad 5) Zastupování obce starostou na všech valných hromadách společnos s podílnickou
účas obce Archlebov
Obec Archlebov má podíl akcií ve ﬁrmě Vodovody a kanalizace Hodonín. Pro zastupování na
valných hromadách je nutné, aby zastupitelstvo pověřilo starostu k tomuto zastupování.
Dotazy:
Nebyly položeny.
Návrh usnesení:
ZO Archlebov pověřuje starostu k zastupování obce na všech valných hromadách společnos
s podílnickou účas obce Archlebov
Hlasování –

-

Pro:

7

Pro :

Zdržel se:

0

Usnesení 16/18/Z2 bylo schváleno.
Ad 6) Záměr na směnu pozemků
Vzhledem k tomu, že doposud není dopracovaný geometrický plán, byl tento bod odložen
k projednání na příš zasedání.
Dotazy:
Nebyly položeny.

Ad 7) Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2018 ze dne 27.8.2018
- příjmy celkem
+5.600,-Kč
- výdaje celkem
+5.600,-Kč
Rozpočtové opatření č. 6/2018 ze dne 21.9.2018
- příjmy celkem
+622.000,-Kč
- ﬁnancování celkem
+8.000.000,-Kč
- výdaje celkem
+8.622.000,-Kč
Rozpočtové opatření č. 7/2018 ze dne 15.10.2018
- příjmy celkem
+301.000,-Kč
- výdaje celkem
+301.000,-Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí tyto rozpočtová opatření
Ad 8) E.ON - Smlouva o zřízení věcného břemene
Předmětem této smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene č.: HO-014330050662/001
mezi obcí Archlebov a ﬁrmou E.ON Distribuce, a.s. IČ: 280 85 400
Vzhledem k nejasnostem uložení zemního kabelu NN, který je předmětem věcného břemene,
se hlasování o tomto bodu odsouvá.
Dotazy:
Nebyly položeny.
Ad 9) Různé
a)

nabídka ﬁrmy Fritex

Starosta přítomné seznámil s nabídkou ﬁrmy Fritex týkající se likvidace použitých
kuchyňských olejů a tuků z domácnos obyvatel obce Archlebov.
Vzhledem k nevyjasněným skutečnostem, týkajících se výkupu olejů a tuků ﬁrmou Fritex
zastupitelé obce Archlebov odkládají hlasování na další zasedání.
Dotazy:
Nebyly položeny.
b) žádost SDH Archlebov o poskytnu dotace
SDH Archlebov žádá o poskytnu ﬁnanční dotace z rozpočtu obce Archlebov a to na nákup
nových židlí, které budou použity ve společenské místnos (v sále) hasičské zbrojnice. Výše
požadované dotace činí 30.000,-Kč.

Dotazy:
Tomáš Němec se tázal na počet kusů židlí za tuto částku. Odpověď starosty – 50 ks.
Návrh usnesení:
ZO Archlebov schvaluje poskytnu ﬁnanční dotace z rozpočtu obce Archlebov ve výši 30.000,Kč pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Archlebov, IČ: 441 64 246
Hlasování –

-

Pro:

7

Pro :

0

Zdržel se:

0

Usnesení 17/18/Z2 bylo schváleno.
K této dotaci na nové židle pro SDH Archlebov je nutné schválit Veřejnoprávní smlouvu.
Veřejnoprávní smlouva
Návrh usnesení:
ZO Archlebov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Archlebov a SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Archlebov, IČ: 441 64 246
Hlasování –

-

Pro:

7

Pro :

0

Zdržel se:

0

Usnesení 18/18/Z2 bylo schváleno.
10) Diskuse
pan XY: Vznesl připomínku k hlášení obecního úřadu. Pro lepši orientaci by uvítal hlášení
rozhlasu v bodech. Také uvedl, že obecní hlášení je málo slyšet. Starosta obce ho ubezpečil,
že na odstranění problému se pracuje.
pí XY: Poprosila starostu obce o opravu netěsného bojleru v obecním bytě. Starosta obce jí
v tomto ohledu vyhověl.
11) Usnesení
Místostarosta přečetl usnesení.
12) Závěr
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:55

Zápis byl vyhotoven dne 21.11.2018

Miroslav Jarolík

____________________

starosta obce

Ing. Tomáš Němec

____________________

místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Tereza Schielová

Jan Buchlovský

____________________

____________________

