MĚSTYS DOLNÍ BUKOVSKO
nám. Jiráskovo 67
Dolní Bukovsko
373 65
ZÁPIS
ze 19. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 9. května 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti budovy Úřadu městyse Dolní Bukovsko
Přítomni: František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Josef Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout.
Omluveni: Mgr. Ivana Makovičková, Ing. Jiří Sedlák, Ing. Miroslav Kulhan, Ing. Jan Zasadil, Zdeněk Tůma.
Hosté: Ing. Michal Novák, občané dle prezenční listiny(příloha č. 1).
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Anna Šubrtová, Jan Kohout.
Zapisovatel: Jana Pirasová
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse
Určení zapisovatele jednání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky na akci „Oprava střechy a sanační opatření
objektu nám. Jiráskovo čp. 64 a 67“
Schválení znění Zadávací dokumentace – stanovení předpokládané hodnoty zakázky,
vymezení předmětu zakázky, stanovení dalších podmínek (např. obchodní a platební
podmínky, požadavky na kvalifikaci dodavatele, kritéria pro hodnocení)
Dotazy a informace k činnosti RM
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Závěr

Projednáno:
1. Zahájení
Starosta František Mazanec zahájil zasedání ZM v 18.05 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že
je přítomno 10 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. Starosta vyzval přítomné zastupitele,
zda mají pozměňovací návrhy k programu jednání. Tyto nebyly a starosta dal hlasovat o schválení
programu jednání.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s navrženým programem jednání 19. zasedání ZM.
Hlasování: 10 pro (František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout,
Josef Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout), proti 0, zdržel se 0. Usnesení
č. 216/19 bylo schváleno.
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2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určil starosta zastupitele Mgr. Annu Šubrtovou a Jana Kohouta.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určil p. Janu Pirasovou.
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starosta provedl kontrolu usnesení z minulého jednání.
JUDr. Bartošová má připomínku, že v navrženém programu není bod k projednání Směrnice k zadávání VZ malého rozsahu – bude zařazeno v bodě Různé.
5. Schválení způsobu zadání veřejné zakázky na akci „Oprava střechy a sanační opatření objektu nám. Jiráskovo čp. 64 a 67“
Starosta předal slovo Ing. Michalu Novákovi, který uvedl, že má s městysem uzavřenu Příkazní
smlouvu ke stanovení způsobu zadání veřejné zakázky na akci „Oprava střechy a sanační opatření
objektu nám. Jiráskovo čp. 64 a 67“.
Poté Ing. Novák vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k navrhovaným úpravám Směrnice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Ing. Novák vysvětlil kompetence konkrétních orgánů městyse
k přípravě a zadání VZ a postup zadání dle předpokládané hodnoty zakázky. JUDr. Bartošová požaduje, aby VZ nad 500 tis. Kč bez DPH byly směrnicí vyhrazeny zastupitelstvu městyse. Ing.
Novák se zastupiteli podrobně probral a upravil ustanovení Směrnice, ve které bylo potřeba upřesnit kompetence konkrétních orgánů městyse. JUDr. Bartošová navrhla, že po upřesnění by nová
Směrnice mohla být hned na tomto jednání schválena s tím, že bude usnesením zrušena Směrnice,
která byla schválena na 18. zasedání ZM.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse ruší usnesení č. 210/18 ze dne 25.4.2017 ve znění „Zastupitelstvo městyse schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne
25.4.2017.“
Hlasování: 10 (František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Josef
Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout)/0/0. Usnesení č. 217/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu ze dne 9.5.2017.
Hlasování: 10 (František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Josef
Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout)/0/0. Usnesení č. 218/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse rozhodlo doplnit usnesení č. 196/16 ze dne 14.3.2017
o způsob zadání výběrového řízení na akci „Oprava střechy a sanační opatření objektu nám. Jiráskovo čp. 64 a 67“ dle platné Směrnice o zadávání VZ malého rozsahu schválené usnesením
č. 218/19 ze dne 9.5.2017 takto: „předpokládáná hodnota VZ na akci „Oprava střechy a sanační
opatření objektu nám.Jiráskovo čp. 64 a 67“ je cca 2 311 tis. bez DPH.
Hlasování: 10 (František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Josef
Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout)/0/0. Usnesení č. 219/19 bylo schváleno.
Po projednání a schválení bodu programu č. 5 je možné bod č. 6 programu Schválení znění Zadávací dokumentace – stanovení předpokládané hodnoty zakázky, vymezení předmětu zakázky, stanovení dalších podmínek (např. obchodní a platební podmínky, požadavky na
kvalifikaci dodavatele, kritéria pro hodnocení) vypustit a číslování dalších bodů programu posunout.
6. Dotazy a informace k činnosti RM
Starosta vyzval zastupitele, zda mají dotazy k činnosti RM vyplývající ze zápisů z jednání RM
č. 55 ze dne 12.4.2017 a č. 56 ze dne 25.4.2017. JUDr. Bartošová má dotaz na cenu pozemků,
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které nabízí Biskupství České Budějovice městysu ke směně. Starosta uvedl, že nabízené pozemky budou oceněny jako pozemky stavební.
P. Janečková má dotaz k záměru zhotovení chodníku u nákupního střediska – o jaký chodník se
jedná – starosta podrobně záměr vysvětlil.
JUDr. Bartošová má dotaz k výsadbě stromků na náměstní – budou ještě dle záměru vysázeny.
P. Malecha má připomínku k řešení umístění pouťových atrakcí při pořádání letošní pouti vzhledem k novým parkovým úpravám u nákupního střediska. Atrakce musí být umístěny pouze na
zpevněných plochách a ještě bude upřesněno, kde budou umístěny stánky pouťových prodejců.
P. Brčák upozornil na propadlou silnici u hřiště a na zanesené okapy u kulturního domu – p. Malecha uvedl, že toto bude řešit s pracovní skupinou městyse.
P. J. Kohout a p. Musel připomínají nedodělky v ulici Za Zahrádky – dohotovení chodníku a vyčnívající kabely VO – starosta přislíbil řešení.
P. Janečková navrhla, aby u zápisů z jednání RM a ZM bylo uvedeno datum vyhotovení zápisu.
7. Různé
 starosta informoval o zpracování návrhu podání trestního oznámení pro podezření spáchání
trestného činu podvodu při výstavbě podporovaných bytů v Dolním Bukovsku na pana Michala
Bokoče a Rostislava Daňhu, který mu zaslala právní zástupkyně městyse JUDr. Milena Nováková. V souvislosti s tím, je nutné JUDr. Novákové udělit plnou moc.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje udělení plné moci JUDr. Mileně Novákové ve věci podání trestního oznámení pro podezření spáchání trestného činu podvodu
při výstavbě podporovaných bytů v Dolním Bukovsku na pana Michala Bokoče a Rostislava
Daňhu. Plná moc se vztahuje na celé trestní řízení, včetně podávání řádných i mimořádných
opravných prostředků.
Hlasování: 10 (František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Josef
Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout)/0/0. Usnesení č. 220/19 bylo schváleno.
Dále zastupitelé projednali možnost přihlášení pohledávek městyse za společností Invest CK
v likvidaci.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje přihlášení pohledávek městyse
za společností Invest CK v likvidaci.
Hlasování: 10 (František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Josef
Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout)/0/0. Usnesení č. 221/19 bylo schváleno.
 starosta informoval o plánované uzavírce silnice E55 po dobu prací napojení na křižovatce
u Sedlíkovic. Starosta navrhuje požadovat provedení revize komunikací před a po uzavírce
a následné opravy komunikací.
 dále starosta informoval, že vyvolal jednání s nadací ČEZ v souvislosti se sponzoringem a reklamou v rámci akce Oranžový rok a financování Oranžového hřiště. Ze společného jednání
vyplynula Dohoda na doporučení projektů Oranžový rok a Oranžové hřiště ze strany Útvaru
komunikace ČEZ, s přihlédnutím k dosažení maximálních úspor a efektivity vynaložených prostředků a Dohoda o mediálním vystupování ve vztahu k obchvatu v rámci SaVI. Tímto společným postupem nejsou nijak dotčeny požadavky městyse při dalších jednáních o změně požadované trasy obchvatu Dolního Bukovska.
 městysu Dolní Bukovsko byla zaslána žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek na provoz
linky ve výši 7 500 Kč. Zastupitelstvo žádost projednalo a navrhuje poskytnout Lince bezpečí
formou finančního daru 1 000 Kč.
Návrh usnesení: zastupitelstvo městyse Dolní Bukovsko schvaluje poskytnout Lince bezpečí, z.s.
formou finančního daru 1 000 Kč.
Hlasování: 10 (František Mazanec, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Josef
Musel, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Jan Kohout)/0/0. Usnesení č. 222/19 bylo schváleno.
19. jednání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko dne 9.5.2017
-3-

 starosta seznámil zastupitele se žádostí občanů obce Hvozdno o možnost oddělení od obce Popovice, které by spočívalo ve zřízení vlastního osadního výboru a v možnosti disponovat
s finančními prostředky přidělenými na počet občanů. Starosta uvedl, že toto je možné a na návrh bude schváleno složení OV a oddělené vedení finančních prostředků pro obec Hvozdno.
 dále starosta seznámil zastupitele se žádostí p. Píchy, který má pronajaté rybníky městyse o vyčištění přítoku rybníka Strhaná hráz s odhadem nákladů na práce ve výši cca 8 tis. Kč.
 p. Pavlásek má dotaz jaký je zájem o nabízené kompostéry – zatím je přihlášeno asi 50 zájemců
a je možné přihlásit se ještě do 15. května.
8. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil ve 20,30 hodin.
Zapsala: Jana Pirasová
Zkontrolováno: František Mazanec dne 12.5.2017
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Anna Šubrtová

Jan Kohout
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