MĚSTYS DOLNÍ BUKOVSKO
nám. Jiráskovo 67
Dolní Bukovsko
373 65
ZÁPIS
z 23. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 2. října 2017 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti budovy Úřadu městyse Dolní Bukovsko
Přítomni: František Mazanec, Božena Janečková, Mgr. Anna Šubrtová, Pavel Kohout, Ing. Jan Němec, Jiří Brčák, Jan Kohout, Ing. Miroslav Kulhan, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma,
Josef Musel, Ing. Jan Zasadil, Tomáš Pavlásek.
Omluveni: Mgr. Ivana Makovičková, Ing. Jiří Sedlák.
Hosté: občané dle prezenční listiny(příloha č. 1).
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Anna Šubrtová, Tomáš Pavlásek.
Zapisovatel: Jana Pirasová.
PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Určení ověřovatelů zápisu jednání zastupitelstva městyse
Určení zapisovatele jednání
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Dotazy a informace k činnosti RM
Schválení doporučeného zhotovitele akce „Přístavba, nástavba a stavební úpravy požární
zbrojnice Pelejovice“ a pověření k podpisu smlouvy o dílo
7. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
8. Závěr
Projednáno:
1. Zahájení
Starosta František Mazanec zahájil zasedání zastupitelstva městyse v 18.10 hodin, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 12 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. Z navrženého programu jednání starosta vypustil bod č. 5 a zeptal se, zda jsou ještě další pozměňovací návrhy
k navrženému programu – tyto nebyly a starosta dal hlasovat o schválení upraveného programu
jednání.
Návrh usnesení: ZM schvaluje vypuštění bodu č. 5 z navrženého programu jednání 23. zasedání
ZM Dolní Bukovsko a schvaluje upravený program jednání.
Hlasování: 12 pro (František Mazanec, Božena Janečková, Zdeněk Tůma, JUDr. Eva Bartošová, Jiří Brčák, Mgr.
Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Pavel Kohout, Jan Kohout, Josef Musel, Tomáš Pavlásek),
0 proti, 0 zdržel se . Usnesení č. 260/23 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určil starosta zastupitele Mgr. Annu Šubrtovou a Tomáše Pavláska.
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3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelem jednání předsedající určil p. Janu Pirasovou.
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starosta provedl kontrolu plnění usnesení z minulého jednání.
 dotázal se zastupitelů, zda má městys zakoupit letecké snímky, které prezentoval na minulém zasedání ZM – zastupitelé souhlasí se zakoupením vyhotovených leteckých snímků městyse a osad.
5. Podání informace o výběrovém řízení na zhotovitele akce „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy požární zbrojnice Pelejovice“.
V 18.20 hodin se na zasedání dostavil Ing. Jan Zasadil
Místostarosta Pavel Kohout vyzval zastupitele k dotazům k plánované akci „Přístavba, nástavba
a stavební úpravy požární zbrojnice Pelejovice“ na základě předložených materiálů k akci.
K problému provedení demolice stávajícího objektu svépomocí bylo uvedeno, že demolice je zahrnuta v předmětu veřejné zakázky a vyjmutí těchto prací z předmětu veřejné zakázky by bylo
vzhledem k ocenění problematické. V souvislosti s plánovaným provedením demolice p. Janečková upozornila na nepořádek na skládce suti, kde se v současné době odpad ukládá nekontrolovaně a na skládce je umístěn odpad, který je zakázáno tam ukládat. Problém spočívá zejména
v tom, že v současné době v této lokalitě těží cihelna hlínu a závora zajišťující uzavření skládky je
trvale otevřena. P. Malecha uvedl, že je v jednání úprava skládky.
K akci v Pelejovicích starosta informoval, že má od cihelny Heluz přislíben stavební materiál
v příznivějších cenových relacích. P. Janečková má dotaz, zda je na akci zajištěn stavební dozor –
starosta uvedl, že zajištění stavebního dozoru se musí do započetí prací vyřešit. Starosta poptá dle
návrhů zastupitelů stavební dozor. P. Janečková má dotaz, zda se v průběhu stavby nevyskytnou
vícepráce, které by navýšily cenu akce – starosta uvedl, že dle zpracované dokumentace a rozpočtu akce by se vícepráce vyskytnou neměly, vše je v dokumentaci a nabídce na zhotovení zahrnuto.
Návrh usnesení:
1. ZM schvaluje zhotovitele na akci „Přístavba, nástavba a stavební úpravy požární zbrojnice Pelejovice“ dle doporučení výběrové komise – firmu Krška Jan, Růžová 282, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ: 11361000, za nabídkovou cenu 3 206 611,57 Kč bez DPH, v případě odstoupení firmy
umístěné na 1. místě schvaluje jako zhotovitele firmu umístěnou jako 2. v pořadí – firmu MATTEO s.r.o., nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice, IČ 46683062 s nabídkovou cenou 3 594 797,09 Kč bez DPH.
2. ZM pověřuje starostu zajištěním stavebního dozoru na akci „Přístavba, nástavba a stavební
úpravy požární zbrojnice Pelejovice“
Hlasování: 9 (František Mazanec, Jiří Brčák, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, Ing. Miroslav Kulhan, Pavel
Kohout, Jan Kohout, Josef Musel, Ing. Jan Zasadil)/ 0/ 4 (Božena Janečková, Zdeněk Tůma, JUDr. Eva Bartošová,
Tomáš Pavlásek). Usnesení č. 261/23 bylo schváleno.

K hlasování zastupitelů, kteří se hlasování zdrželi starosta uvedl, že nemají vlastní názor a tito se
proti jeho vyjádření ohradili. P. Janečková vysvětlila, že souhlasí se stavbou požární zbrojnice
v Pelejovicích, ale ne v takto naddimenzovaném rozsahu – proto se hlasování zdržela. JUDr. Bartošová uvedla, že souhlasí se stavbou, ale nesouhlasí s tím, že by v případě odstoupení firmy
umístěné ve výběrovém řízení na 1. místě nastoupila jako zhotovitel firma umístěná na 2. místě
s nabídkovou cenou vyšší o 388 185,52 Kč bez DPH, tj. 469704,48 Kč s DPH.
6. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Starosta vyzval zastupitele, zda mají návrh k ceně za pronájem pozemků v Popovicích soukromé
osobě – bylo navrženo stanovit nájem dle ceny za pronájem zahrádek v Dolním Bukovsku.
Ing. Kulhan má dotaz, zda v naší knihovně probíhají nějaké akce k Týdnu knihoven – starosta
uvedl, že není o žádných mimořádných akcích informován.
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P. Janečková předložila starostovi Stanovisko Petičního výboru k jednání městyse s JčK o obchvatu Dolního Bukovska. Dále na základě z předloženého zápisu z jednání na JčK vyzvala starostu,
že je potřeba urychleně jedna s ČEZ – starosta zašle zástupci ČEZ p. Valešovi výzvu k jednání do
vlastních rukou.
Dále má p. Janečková dotaz ke stavu vodovodního potrubí na poště. Oprava se bude řešit při celkové vnitřní rekonstrukci objektu – nouzově bude vedení vody vyřešeno opravou, kterou zajistí
firma Jan Kohout.
P. Musel má dotaz k dohotovení chodníku u nákupního střediska – pro opravu byla oslovena firma
Proxma, která opravu provede v nejbližší době.
P. Janečková má dotaz k výši dotace na opravu MK Bzí – dotace je přiznána ve výši 50%
z celkových uznatelných nákladů na akci. Ke zhotovení vjezdů ve Bzí a opravě komunikace na
pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových p. Janečková upozornila, že na navýšení výdajů nejsou v rozpočtu městyse finance, pokud bude akce financována, musí být provedena rozpočtová změna.
P. Musel má dotaz k realizaci Dětského hřiště Sokol na hřišti – starosta uvedl, že vybraná firma
zhotovuje herní prvky pro dětské hřiště a toto by mělo být dohotoveno do konce října – akce musí
být pro přiznání dotace zrealizována a vyhodnocena do 15.12.2017.
K dotazu obsazení místa praktického lékaře bylo uvedeno, že toto je stále v jednání a mělo by být
vyřešeno do konce října. Starosta zajistí informování občanů o aktuální situaci.
10. Závěr
Starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 19,30 hodin.
Zapsala: Jana Pirasová, v Dolním Bukovsku, dne 4.10.2017.
Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Anna Šubrtová

Tomáš Pavlásek
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