Zápis č.4/2014 ze zasedání zastupitelstva
obce Dasný
ze dne 23.04.2014 od 18.00 hod.
Místo konání: Obecní úřad Dasný
Starostka zahájila zasedání v 18.00 hod. Dle prezenční listiny je přítomno 7 členů
zastupitelstva z celkového počtu 7 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné
( §92 odst. 3 zákona o obcích).
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Zahájení – určení ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Rozpočtové změny.
Výběr nájemce obecního hostince.
Schválení investiční akce malého rozsahu na rekonstrukci obecního úřadu.
Výběr zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu: ”Dasný – obnova kanalizace
DN500".
6) Různé.

Starostka navrhla doplnění programu o jeden bod - Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č.15/2013 - Snížení energetické náročnosti kulturního domu Dasný, týkající se
víceprací.
Návrh usnesení č. 1/4/2014
Zastupitelé schvalují program zasedání zastupitelstva doplněný o bod - Dodatek č.1 ke smlouvě o
dílo č.15/2013 - Snížení energetické náročnosti kulturního domu Dasný.
Hlasování: Pro 7 / Proti 0 / Zdržel se 0
Usnesení č . 1 bylo přijato.

Ad 1) Starostka při zahájení zasedání navrhla ověřovatele zápisu Ing. J.Kubešovou a
Bc.K.Beneše. Zapisovatelem navrhla Ing.V.Bártu.
Návrh usnesení č. 2/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný určuje ověřovateli zápisu

Ing.J.Kubešovou a

Bc.K.Beneše.

Zapisovatelem určuje Ing.V.Bártu.
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0
Usnesení č . 2 bylo přijato.

Ad 2) Starostka informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č.5. Rozpočtové opatření
se týká získání dotace ve výši 1 300 000,- Kč z vypsaného grantu Jihočeského kraje v rámci
opatření – Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury. Projekt se týká
obnovy části kanalizace v obci Dasný (viz příloha č.1).

Návrh usnesení č. 3/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný schvaluje příjem dotaci 1 300 000,-Kč na zakázku malého
rozsahu: ”Dasný – obnova kanalizace DN500".
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0
Usnesení č . 3 bylo přijato.

Ad 3) Starostka přednesla žádost p. J.Válkové o pronájem místního hostince (viz příloha
č.2). Po projednání žádosti a vyjádření zastupitelů starostka navrhla hlasování.
Návrh usnesení č. 4/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místního hostince od 01. 05. 2014 p. J. Válkové, měsíční
nájem činí 2000,-Kč. Dále zastupitelstvo schvaluje nákup sporáku a lednice, jako dovybavení
kuchyně místního hostince v hodnotě max. 15 000,- Kč za oba elektrospotřebiče.
Hlasování: Pro 5 / Proti 2 / Zdržel se 0
Usnesení č . 4 bylo přijato.

Ad 4) Starostka informovala zastupitele o dalších pracích, probíhajících na rekonstrukci KD.
Vzhledem ke stáří a značnému opotřebení vnitřních prostor kulturního zastupitelé souhlasí s
investiční akcí malého rozsahu na rekonstrukci těchto prostor. Obecní úřad provede výběrové řízení
dle vnitřních směrnic Obce Dasný.

Návrh usnesení č. 5/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný schvaluje a vyhlašuje výběrové řízení na investiční akci malého rozsahu
na rekonstrukci vnitřních prostor budovy KD.
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0
Usnesení č . 5 bylo přijato.

Ad 5) Zastupitelstvo projednalo zprávu hodnotící komise při výběru zhotovitele na veřejnou
zakázku malého rozsahu: ”Dasný – obnova kanalizace DN500" (příloha č.3). Starostka
přednesla doporučení hodnotící komise a navrhla hlasování.
Návrh usnesení č. 6/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která
posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ, rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče a schvaluje dodavatele stavby “Dasný – obnova kanalizace DN 500”.SWIETELSKY
stavební s.r.o., IČ: 48035599, České Budějovice - České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, 370 04.
ODŮVODNĚNÍ: Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkám
zadávacího řízení.
Hlasování : Pro 6 / Proti 0 / zdržel se 1
Usnesení č . 6 bylo přijato.

Ad 6) Starostka předala slovo Ing. J. Litvanovi, který provádí stavební dozor na stavbě KD.
Stavební dozor informoval zastupitele o nutnosti a rozsahu víceprací ke smlouvě o dílo

č.15/2013 - Snížení energetické náročnosti kulturního domu Dasný a navrhl ke schválení
víceprací uvedené v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.15/2013 - Snížení energetické
náročnosti kulturního domu Dasný (viz příloha č.4).
Návrh usnesení č. 7/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.15/2013 - Snížení
energetické náročnosti kulturního domu Dasný.
Hlasování: Pro 7/ Proti 0 / Zdržel se 0
Usnesení č . 7 bylo přijato.
Ve 20.05 p. V.Radouch omluvil a opustil zasedání.

Ad 7) Různé:
1. Starostka informovala zastupitele o vyúčtování firmy ČEVAK a.s. za roky 2012 a 2013
dle Smlouvy o provozu veřejného vodovodu v obci Dasný. Zisk, který byl plánován a
zakalkulován do ceny vodného, převýšil plán. Rozdíl ve výši 40 765,-Kč bude uhrazen
obci Dasný po podepsání vyúčtování (příloha č.5 ).
Ve 20.35 p. Kubešová se omluvila a opustila zasedání.

2. Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky MŠ Dasný o opravu vrchní části rozpadlé
protipožární zdi sousední nemovitosti p.V.Radoucha (příloha č.6). Svou žádost
odůvodnila zajištěním bezpečnosti děti. Zastupitelstvo pověřilo ing.P.Novotného a
ing.V.Bártu za účasti majitele nemovitosti p.V.Radoucha prošetřením skutečného
stavu zdi a informováním zastupitelů o navrhnutém řešení.

Zasedání bylo ukončeno v 21.05 hod.
Zapsal: Ing. Vlastimil Bárta
Ing. Ludmila Kahounová
starostka obce Dasný
Ověřovatelé : Ing. Jana Kubešová_________________
BC. K. Beneš

___________________

Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.05.2014
Sejmuto z úřední desky : dne 23.05.2014

Výpis přijatých usnesení ZO Dasný ze dne 23.04.2014
Usnesení č. 1/4/2014
Zastupitelé schvalují program zasedání zastupitelstva doplněný o bod - Dodatek č.1 ke smlouvě o
dílo č.15/2013 - Snížení energetické náročnosti kulturního domu Dasný.

Usnesení č. 2/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný určuje ověřovateli zápisu Ing.J.Kubešovou a Bc.K.Beneše.
Zapisovatelem určuje Ing.V.Bártu.
Usnesení č. 3/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný schvaluje příjem dotaci 1 300 000,- na zakázku malého rozsahu: ”Dasný –
obnova kanalizace DN500".
Usnesení č. 4/4/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místního hostince od 01. 05. 2014 p.J. Válkové, měsíční
nájem činí 2000,-Kč. Dále zastupitelstvo schvaluje nákup sporáku a lednice, jako dovybavení
kuchyně místního hostince v hodnotě max. 15 000,- Kč za oba elektrospotřebiče.
Usnesení č. 5/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný schvaluje a vyhlašuje výběrové řízení na investiční akci malého rozsahu
na rekonstrukci vnitřních prostor budovy KD.
Usnesení č. 6/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ) a na základě doporučení hodnotící komise, která
posuzovala a hodnotila nabídky v souladu s §§ 76-80 ZVZ, rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče a schvaluje dodavatele stavby “Dasný – obnova kanalizace DN 500”.SWIETELSKY
stavební s.r.o.,IČ: 48035599,České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ
370 04. ODŮVODNĚNÍ: Vybraný uchazeč nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem
podmínkám zadávacího řízení.
Usnesení č. 7/4/2014
Zastupitelstvo obce Dasný schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.15/2013 - Snížení energetické
náročnosti kulturního domu Dasný.

