OBEC STEHELČEVES
273 42 Stehelčeves, Hlavní 43
Zasedání zastupitelstva obce Stehelčeves
Číslo: 10 /2021
Datum: 13.10.2021

Zápis:
Přítomní: p. Vagenknechtová, Schrőderová, Voch, Ševčík, Müllerová
Omluvení: p. Pokorný, Korábová
Ověřovatelé: p. Voch, Ševčík
Zapisovatel: p. Musilová
Hosté:
Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.

Program:

Kontrola usnesení
Vyhlášení inventur
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.1.2009 SK
Žádost o dotaci na rok 2022 SDH
Obecně závazná vyhláška obce Stehelčeves č. 4/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
6. Obecně závazná vyhláška obce Stehelčeves č. 5/ 2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
7. Žádost o odkup p. p. č. 325/2
8. Žádost o odkup části p. p. č. 96/1
9. Dodatek č. 4. Smlouvy o dílo č. 1/2020
10.Výběr dodavatele stavby „Oprava částí místních komunikací bezejmenná a V. Ptáčníka v
obci Stehelčeves“
1.
2.
3.
4.
5.

Doplnění programu:
11. Zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „Výstavba
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MŠ v obci Stehelčeves-vypracování projektových dokumentací včetně poskytnutí
inženýrských činností a autorského dozoru“
12. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR Podpora a rozvoj regionů na akci
„Oprava částí místních komunikací V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“
13. Žádost o dotaci na rok 2022 SK
14. Žádost o příspěvek na výročí SK
15. Kontrolní výbor

Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
Pro: 5
Proti: 0

Zdržel se: 0

1. Kontrola usnesení
Všechny body splněny
2. Vyhlášení inventur
Starostka obce vyhlašuje termín inventarizace, která bude zahájena 1.11.2021 a ukončena
15.1.2022. Bude zjištěn stav majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2021.
Předseda inventarizační komise p. Karel Ševčík, členové p. Aneta Karbusová a p. David Vinš
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce berou na vědomí vyhlášení inventarizace od 1.11.2021-15.1.2022, složení
inventarizační komise - p. Ševčík, Karbusová, Vinš a souhlasí s plánem inventur
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.1.2009 SK
Zastupitelstvo obce obdrželo k projednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 22. 1.
2009 SK. Dodatek je nutný z důvodu přečíslování pozemku v KN – dříve p. p. č. 571/8 na
nově p. p. č. 840, výměra pozemku je stejná
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.1.2009 SK
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Žádost o dotaci na rok 2022 SDH
Zastupitelstvu obce byla předložena Žádost o dotaci SDH Stehelčeves na rok 2022 na částku
55.000,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s přiznáním dotace SDH Stehelčeves na rok 2021 ve výši 55.000,Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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5. Obecně závazná vyhláška obce Stehelčeves č. 4/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
Zastupitelům obce byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Stehelčeves č. 4/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Zastupitelstvo projednání odkládá na
další zasedání
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce projednání Obecně závazné vyhlášky obce Stehelčeves č. 4/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství odkládá na další zasedání
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Obecně závazná vyhláška obce Stehelčeves č. 5/ 2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Zastupitelům obce byla předložena Obecně závazná vyhláška obce Stehelčeves č. 5/ 021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Zastupitelé nesouhlasí se
zněním OZV č.5/2021
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce nesouhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Stehelčeves č. 5/ 021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Do příštího zasedání bude
připravena nová OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Žádost o odkup p. p. č. 325/2
Zastupitelům obce byla předložena Žádost o odkup pozemku p. č. 325/2
v k. ú. Stehelčeves.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 325/2. V současné době není v zájmu
obce prodávat veřejné pozemky, které nejsou historicky spjaty se sousedními nemovitostmi
(např. plotem, dlouhodobým pronájmem)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
8. Žádost o odkup části p. p. č. 96/1
Zastupitelům obce byla předložena opakovaná Žádost o koupi části p. p. č. 96/1, jedná se o
pozemek, kde se budou ukládat do země inženýrské sítě, k pozemku se bude vázat věcné
břemeno. Obec prodej konzultovala s právníkem, který prodej pozemku nedoporučil. Je
v zájmu obce mít inženýrské sítě uložené na vlastním pozemku
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 96/1
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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9. Dodatek č.4 Smlouvy o dílo č. 1/2020
Zastupitelům obce byl předložen Dodatek č. 4 SOD 1/2021 Rekonstrukce chodníků v obci
Stehelčeves – I. etapa“
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 4 SOD Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves –
I. etapa“
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
10. Výběr dodavatele stavby „Oprava částí místních komunikací bezejmenná a V. Ptáčníka v
obci Stehelčeves“
Zastupitelům obce byl předložen protokol z otevírání obálek na Veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce: „Oprava částí místních komunikací bezejmenná a V. Ptáčníka v
obci Stehelčeves“. Obec oslovila 5 společností. Nabídku zaslaly jen dvě z oslovených
společností – FIMOREK – stavební a obchodní společnost spol. s r. o. – za cenu 4.448.000,Kč bez DPH a a Grevis, a.s. za cenu 4.497.777,04 Kč bez DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s doporučením hodnotící komise na dodavatele stavby „Oprava částí
místních komunikací bezejmenná a V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“ - FIMOREK – stavební a
obchodní společnost spol. s r. o. za cenu 4.488.000,00,- Kč bez DPH a souhlasí s podpisem
smlouvy
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
11. Zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „Výstavba
MŠ v obci Stehelčeves-vypracování projektových dokumentací včetně poskytnutí
inženýrských činností a autorského dozoru“
Návrh usnesení:
I. schvaluje
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd.
předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: „Výstavba MŠ v
obci Stehelčeves-vypracování projektových dokumentací včetně poskytnutí inženýrských
činností a autorského dozoru"
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. 2) a odst. 3) písm. b) v souladu s ustanovením
§ 53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti nabídky dle těchto
dílčích hodnotících kritérií s jejich váhami důležitosti pro zadavatele:
1. celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH
80 %
2. odbornost dodavatele-referenční zakázky
20 %
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
II. souhlasí
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise zadavatelem ve
složení:
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členové komise
1. Ing. Martin Voch zastupitel obce
2. Bc. Kateřina Müllerová – místostarostka obce
3. Bc. Petra Vagenknechtová – starostka obce
Náhradník komise: Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele a Bc. Petra Vagenknechtová, MBA, starostka
obce a v její nepřítomnosti Ing. Martin Voch – zastupitel obce
b) s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění administrace průběhu tohoto zadávacího řízení
s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 jako pověřené
osoby zadavatele dle ust. § 43 zákona, který posuzuje kvalifikaci i další doklady u nabídek
účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona- Ing. Josef Bárta, posuzoval
kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
III. pověřuje
starostku obce k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích
podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona
zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či
zrušení zadávacího řízení
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
12. Podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR Podpora a rozvoj regionů na akci
„Oprava částí místních komunikací V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu MMR Podpora a
rozvoj regionů na akci „Oprava částí komunikací Bezejmenná a V. Ptáčníka v obci
Stehelčeves“
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
13. Žádost o dotaci na rok 2022 SK
Zastupitelstvu obce byla předložena Žádost o dotaci SK Stehelčeves na rok 2022 ve výši
150.000,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s dotací pro SK Stehelčeves na rok 2022 ve výši 150.000,-Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
14. Žádost o příspěvek na výročí SK
Zastupitelé obce obdrželi Žádost o finanční příspěvek na výročí 100 let SK ve výši 150.000,Kč. Zastupitelé obce se dohodli na poskytnuté částce 110.000,-Kč
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Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s finančním příspěvkem na výročí 100let SK Stehelčeves ve výši
110.000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
15. Zápis z jednání Kontrolního výboru
Zastupitelé obce se seznámili se Zápisem Kontrolního výboru ze dne 21.9.2021
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru ze dne 21.9.2021
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 19,10 hod.

13.10.2021

Ověřili: předseda komise pro dopravu a stavbu – Martin Voch

předseda finančního výboru – Karel Ševčík

místostarostka obce - Kateřina Müllerová

starostka obce - Petra Vagenknechtová
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
ze dne 13.10.2021
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
2. Zastupitelé obce berou na vědomí vyhlášení inventarizace od 1.11.2021-15.1.2022,
složení inventarizační komise - p. Ševčík, Karbusová, Vinš a souhlasí s plánem inventur
3. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.1.2009 SK
4. Zastupitelé obce souhlasí s přiznáním dotace SDH Stehelčeves na rok 2021 ve výši
55.000,5. Zastupitelé obce projednání Obecně závazné vyhlášky obce Stehelčeves č. 4/2021 o
stanovení obecního systému odpadového hospodářství odkládá na další zasedání
6. Zastupitelé obce nesouhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Stehelčeves č. 5/ 021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Do příštího zasedání bude
připravena nová OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
7. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 325/2. V současné době není
v zájmu obce prodávat veřejné pozemky, které nejsou historicky spjaty se sousedními
nemovitostmi (např. plotem, dlouhodobým pronájmem)
8. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 96/1
9. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 4 SOD Rekonstrukce chodníků v obci
Stehelčeves – I. etapa“
10. Zastupitelé obce souhlasí s doporučením hodnotící komise na dodavatele stavby „Oprava
částí místních komunikací bezejmenná a V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“ - FIMOREK –
stavební a obchodní společnost spol. s r. o. za cenu 4.488.000,00,- Kč bez DPH a souhlasí
s podpisem smlouvy
11. I. schvaluje
a) v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd.
předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby s
názvem: „Výstavba MŠ v obci Stehelčeves-vypracování projektových dokumentací
včetně poskytnutí inženýrských činností a autorského dozoru"
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. 2) a odst. 3) písm. b) v souladu s
ustanovením § 53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
nabídky dle těchto dílčích hodnotících kritérií s jejich váhami důležitosti pro zadavatele:
1. celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH
80 %
2. odbornost dodavatele-referenční zakázky
20 %
II. souhlasí
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise
zadavatelem ve složení:
členové komise
1. Ing. Martin Voch zastupitel obce
2. Bc. Kateřina Müllerová – místostarostka obce
3. Bc. Petra Vagenknechtová – starostka obce
Náhradník komise: Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
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Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele a Bc. Petra Vagenknechtová, MBA,
starostka obce a v její nepřítomnosti Ing. Martin Voch – zastupitel obce
b) s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění administrace průběhu tohoto zadávacího
řízení s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 jako
pověřené osoby zadavatele dle ust. § 43 zákona, který posuzuje kvalifikaci i další
doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona- Ing. Josef Bárta, posuzoval
kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy
III. pověřuje
starostku obce k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích
podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle
zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru
dodavatele či zrušení zadávacího řízení
12. Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu MMR
Podpora a rozvoj regionů na akci „Oprava částí komunikací Bezejmenná a V. Ptáčníka
v obci Stehelčeves“
13. Zastupitelé obce souhlasí s dotací pro SK Stehelčeves na rok 2022 ve výši 150.000,-Kč
14. Zastupitelé obce souhlasí s finančním příspěvkem na výročí 100let SK Stehelčeves ve
výši 110.000,- Kč
15. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru ze dne 21.9.2021

13.10.2021
Ověřili: předseda komise pro dopravu a stavbu – Martin Voch

předseda finančního výboru - Karel Ševčík

místostarostka obce - Kateřina Müllerová

starostka obce - Petra Vagenknechtová
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