ZÁPIS
ze 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Archlebov konaného dne
14.11.2018 v 19:00 hod. v zasedací místnosti 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 listiny je přítomno 7 zastupitelů, kteří tvoří nadpoloviční
většinu ZO. Omluveni jsou A. Hrbotický 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 společností s

podílnickou účastí 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 poskytnutí 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

Proti:

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:
Paní XY se ptá, jestli je cena díla konečná, protože na sportovním areálu probíhají stále práce.
Tvrdí, že si myslela, že fakturace proběhne, až budou práce ukončeny. Starosta odpovídá, že
probíhá dílčí fakturace. Dle pí XY je zakázka předražená a jiné firmy by byly levnější. Starosta
odpovídá, že možnost přihlásit se do výběrového řízení měl každý.
Pan XY se přidává a také si myslí, že je zakázka předražená a uvádí příklady, kde mohla obec
ušetřit peníze. Dále se ptá na záruku vzrůstu zaseté trávy. Prezentuje domněnku, že tráva se
na jaře bude zasévat znovu. Starosta odpovídá, že podsetí trávy je v jarním termínu možné a
je součástí záruky. Pan XY vypočítává, kolik by stál travní koberec jako alternativa k rekultivaci
hřiště.
Paní XY se ptá, kdy bude zakázka hotová a kdy se bude předávat. Starosta odpovídá, že
v pátek.
Panu XY se nezdá, že obec platí za něco, co není hotové. Dle jeho názoru je třeba udělat
prvně kolaudaci. Vyslovil obavu, že po zaplacení se na díle mohou objevit následné
nedostatky. Starosta odpovídá, že méněpráce jsou již známé a jejich součástí je mj.
skládkovné a odvoz zeminy.

Návrh usnesení:
ZO Archlebov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace sportovního
areálu v obci Archlebov“ mezi obcí Archlebov a firmou PROSTAVBY, s.r.o., IČ: 27713130
-

Pro:

Hlasování –
7

Proti:

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 součástí rekonstrukce je i zhotovení hmyzího hotelu a vyslovila obavu o
zdraví dětí, které se mohou dostat do kontaktu s přítomným hmyzem. Ptá se také, kdo se
bude starat o záhon se zeleninou. Starosta odpovídá, že záhon je určen pro děti, které tím
získají vztah k pěstování zeleniny. Také doufá, že děti na hmyz nebudou alergické a myslí si, že
nepřiměřené množství hmyzu zde určitě nebude. Uvádí, že hmyzí hotel má spíše vzdělávací
charakter. Paní XY se ptá, zda obec připomínkovala projekt rekonstrukce zahrady. Starosta
odpovídá, že realizace projektu vychází víceméně z návrhu projektanta.

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
-

Pro:

Hlasování –
7

Proti:

Usnesení 15/18/Z2 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Ad 5) Zastupování obce starostou na všech valných hromadách společností s podílnickou
účastí 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 společností
s podílnickou účastí obce Archlebov
-

Pro:

Hlasování –
7

Proti:

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 příští 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 domácností 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 poskytnutí dotace
SDH Archlebov žádá o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Archlebov a to na nákup
nových židlí, které budou použity ve společenské místnosti (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 poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Archlebov ve výši
30.000,-Kč pro SDH Archlebov, IČ: 441 64 246
-

Hlasování –

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

0

Usnesení 17/18/Z2 bylo schváleno.
K této dotaci na nové židle pro SDH Archlebov je nutné schválit Veřejnoprávní smlouvu.
Dotazy:
Nebyly položeny.
Návrh usnesení:
ZO Archlebov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Archlebov a SDH Archlebov,
IČ: 441 64 246
-

Pro:

Hlasování –
7

Proti:

Usnesení 18/18/Z2 bylo schváleno.

0

Zdržel se:

0

10) Diskuse
pan XY:
Vznesl připomínku, k hlášení obecního úřadu. Pro lepší orientaci by uvítal hlášení rozhlasu
v bodech. Také uvedl, že obecní hlášení je málo slyšet. Starosta odpověděl, že zesílení
rozhlasu proběhlo během včerejšího dne.
pí XY:
Informovala starostu obce o kapání vody z bojleru v obecním bytě. Starosta odpovídá, že
zajistí prohlídku bojleru.
pan XY:
Uvádí, že bude obhospodařovat pozemek v katastru obce, který se nachází pod vinohradem
pana XY. Dále uvádí, že u tohoto pozemku je nepořádek. Chce vědět, jakým způsobem se dá
problém vyřešit. Dále informuje o zhoršeném přístupu k tomuto pozemku a tvrdí, že
inkriminované znečištěné místo nechá vybagrovat, položí zde potrubí a zasype hlínou.
11) Usnesení
Místostarosta přečetl usnesení.
12) Závěr
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:55
Zápis vyhotoven dne 21.11.2018
Oprava zápisu vyhotovena dne 12.12.2018
Miroslav Jarolík

____________________

starosta obce

Ing. Tomáš Němec

____________________

místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Jan Buchlovský

____________________

Ing. Tereza Schielová

____________________

