ZÁPIS

čj. 377/2021 UMDB

ze 20. zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Bukovsko,
konaného dne 13. dubna 2021 od 18.00 hodin
v sále kulturního domu v Dolním Bukovsku
Přítomni: Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Ing. Jan Svoboda, Jaromír
Klika, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan
Bořuta, František Mazanec, Tomáš Pavlásek, Jan Kohout.
Omluveni: Jiří Brčák, Ing. Jan Zasadil.
Ověřovatelé zápisu: Božena Janečková, 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
Dotazy a informace k činnosti rady městyse
Schválení zhotovitele stavby „Lékařský dům v Dolní Bukovsku“
Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
Závěr

Projednáno:
1. Zahájení
Starostka Mgr. Ivana Makovičková zahájila jednání v 18,04 hodin, přivítala přítomné, konstatovala, že je přítomno 13 zastupitelů a zasedání je usnášeníschopné. K navrženému programu nebyly
připomínky, a proto navrhla jeho schválení.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje program 20. zasedání ZM
Dolní Bukovsko.
Hlasování: 13 pro (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Svoboda, Jaromír Klika, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Bořuta,
František Mazanec, Jan Kohout), 0 proti / 0 se zdržel.

Usnesení č. 171/20 bylo schváleno.
2. Určení ověřovatelů zápisu jednání ZM
Ověřovateli zápisu určila starostka zastupitele Boženu Janečkovu a Jana Kohouta.
3. Určení zapisovatele jednání
Zapisovatelkou jednání předsedající určila paní Janu Pirasovou.
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka provedla kontrolu plnění usnesení z minulého jednání
a) smlouva na podej pozemků se Sýkorovými je připravena k podpisu
b) na záměr směny pozemků s Filípkovými byl zadán GP na zaměření pozemků.
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5. Dotazy k činnosti RM
Ing. Jan Němec má dotaz k výši rozpočtu na financování lesoparku okolo Dolního Bukovska.
Starostka odpověděla, že na minulém jednání RM byl rozpočet upřesněn a schváleno rozpočtové
opatření na financování akce ve výši 200 tis. Kč. Tento výdaj bude kryt z tržeb z prodeje dřeva vytěženého v souvislosti s budováním této cyklotrasy. Zhotovitel na akci poptán nebyl, neboť se jedná o akci v řádu desítek tisíc Kč co do materiálu i do práce 2 bagrů, z nichž jeden byl pan Karel
Vomáčka a druhý Karel Jedlička.
Ing. Němec žádá o upřesnění výběru zhotovitele fasády KD Sedlíkovice. Starostka uvedla, že výběr bude v zápis z jednání RM upřesněn.
6. Schválení zhotovitele akce „Lékařský dům v Dolním Bukovsku“
K výběru zhotovitele na akci „Lékařský dům v Dolním Bukovsku“ starostka uvedla, že do VŘ
byla podána pouze jedna nabídka s nabídkovou cenou 13 868 868 Kč bez DPH a tudíž tato nabídková cena není zcela konkurenční. Starostka navrhuje neschválit výběr zhotovitele a vyhlásit nové
výběrové řízení s upravenými požadavky výběru. JUDr. Bartošová navrhuje stanovit do smlouvy
maximální podíl subdodavatelů a zákaz přeprodeje celé zakázky. Starostka uvedla, že kritéria výběrového řízení budou určitě měkčí než bylo nyní.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko neschvaluje výběr zhotovitele na akci
„Lékařský dům v Dolním Bukovsku“
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Svoboda,
Jaromír Klika, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Bořuta, František
Mazanec, Jan Kohout), 0 / 0.

Usnesení č. 172/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele akce „Lékařský dům v Dolním Bukovsku“
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Svoboda,
Jaromír Klika, Mgr. Anna Šubrtová, Ing. Jan Němec, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Bořuta, František
Mazanec, Jan Kohout), 0 / 0.

Usnesení č. 173/20 bylo schváleno.
7. Majetkové záležitosti – prodej, směna obecního majetku
Na minulém zasedání ZM bylo diskutováno o akci „Chodníky v ul. U Cihelny včetně autobusové
zastávky“, kde byl posunut termín dokončení. K této situaci došlo z důvodů nepříznivých povětrnostních podmínek a nemocnosti zaměstnanců firmy v době covidové pandemie. Bylo doporučeno
mít tyto skutečnosti ošetřeny dodatkem k SOD z důvodu případného vymáhání sankcí za nedodržení ustanovení SOD. Byl připraven Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena mezi
stranami dne 4.11.2020, kterým staví na jisto termín dokončení díla „Chodník včetně autobusové
zastávky v ul. U Cihelny“ a tento starostka zastupitelům přečetla. Ing. Němec poznamenal, že
uzavřením tohoto dodatku se vzdáváme absolutně všech sankcí vyplývajících ze SOD. Starostka
uvedla, že na akci je přislíbena dotace, a proto je primární akci včas dokončit než vymáhat sankce.
Navíc nelze spravedlivě po firmě vyžadovat, aby pracovali v lednu.
Termín dokončení díla je tímto dodatkem stanoven na den 14.5.2021 a o tomto datu lze vymáhat
sankce dle č. X SOD. Po schválení bude dodatek neprodleně podepsán.
Návrh usnesení: zastupitelstvo Městyse Dolní Bukovsko schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo, která byla uzavřena mezi stranami Městysem Dolní Bukovsko, IČ 00244791 a firmou COLAS CZ, a.s. IČ 26177005 dne 4.11.2020, kterým staví na jisto termín dokončení díla „Chodník
včetně autobusové zastávky v ul. U Cihelny“ na den 14.5.2021.
Hlasování: 13 (Mgr. Ivana Makovičková, Petr Malecha, Božena Janečková, Tomáš Pavlásek, Ing. Jan Svoboda,
Jaromír Klika, Mgr. Anna Šubrtová, JUDr. Eva Bartošová, Zdeněk Tůma, Ing. Jan Bořuta, František Mazanec, Jan
Kohout), 1 (Ing. Jan Němec) / 0 se zdržel.
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Usnesení č. 174/20 bylo schváleno.
8. Různé – připomínky, dotazy a interpelace zastupitelů městyse
a) zůstatky běžných účtů městyse k 13.4.2021 jsou 23 020 050,95 Kč, zůstatky na účtech fondů
jsou 5 106 372,75 Kč.
b) manželi Dvořákovými z Pelejovic byla městysu zaslán žádost o opravu kaple v Pelejovicích.
V současné době je velmi špatný stav dveří a oken. Dvořákovi se o kapli dlouhodobě starají,
a proto žádají o nejnutnější opravy.
Pan Malecha uvedl, že asi před 3 roky byl na opravu kaple zpracován projekt pro žádost o dotaci,
bohužel se zatím žádnou dotaci nepodařilo zatím získat. Rekonstrukce dle projektu by stála cca
800 tis. Kč.
Starostka přislíbila dle finančních možností alespoň požadovanou opravu dveří, futer a oken.
c) městysu byla doručena žádost o odkup obecních pozemků v kú Bzí (poz.pč 1660 a 454/1). Jedná se o pozemky přímo sousedící s pozemky žadatele a do jednoho z pozemků zasahuje jímka
žadatelů. Žádost bude zaslána k vyjádření OV Bzí a poté bude projednána zastupitelstvem městyse.
d) starostka informovala o ohlášené kontrole ČIŽP, která bude na udání prošetřovat kácení stromů
v osadě Hvozdno. Kontrola je zahájena na udání občana.
9. Různé
a) JUDr. Bartošová upozornila na výtluky v komunikaci v ul. Veselská – p. Malecha uvedl, že na
tento stav již byla upozorněna SÚS a byla požadována oprava.
b) Ing. Němec má dotaz jak postupují práce na akci „Nástavba ZŠ“ – starostka uvedla, že po posledním kontrolním dnu je firma nepatrně ve skluzu, navrhuje vstoupit do jednání s jednatelem a
zaměřit se na případné vymáhání sankcí.
c) paní Kapinusová žádá o částečné opravy kaple v Radonicích, jsou poškozené dveře
a v důsledku vlhkosti opadává omítka. Starostka uvedla, že se nápravou budou zabývat.
10. Závěr
Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila 19.15 hodin.
Zapsala: Jana Pirasová, v Dolním Bukovsku, dne 14.4.2021.
Ověřovatelé zápisu:
Božena Janečková

Jan Kohout
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