OBEC SEČ
Zastupitelstvo obce
Seč 78, 336 01 Blovice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Seč konaného dne 20.9.2017 od 19:05 hod
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Seči, č.p.78
Zasedání zastupitelstva obce Seč zahájila starostka obce v 19:05 hod, byla podepsána
prezenční listina přítomných zastupitelů a zúčastněných občanů. Předsedající tomuto
zasedání byla starostka obce v souladu s platným jednacím řádem.
Předsedající konstatovala, že je přítomno všech sedm zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Nejprve proběhlo ustanovení zapisovatele, ověřovatelů a zvolení návrhové komise. Na
návrh předsedající byl ustanoven zastupitel p. Václav Švec zapisovatelem, pan Libor Čejka a
pan ladislav Matoušek byli ustanoveni jako návrhová komise a paní Dagmar Parouzová a
pan Petr Janeček byli ustanoveni jako ověřovatelé zápisu.
.
Pro návrh se hlasovalo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Poté se přistoupilo k jednání o navrženém programu. Předsedající navrhla do
programu doplnit 2 body a to
-

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v obci Seč
Dodatek ke smlouvě s firmou STAVOPILS

Program jednání byl navržen v následující podobě:
1) Informativní zpráva o plnění usnesení z minulého zasedání a o činnosti OÚ Seč
2) Uzavření smlouvy na vzájemné darování

pozemků mezi obcí Seč a Plzeňským

krajem dle zveřejněného Záměru
3) Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem venkovních stavebních úprav před farou
4) Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem vnitřního schodiště v budově fary
5) Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem kompletace el. energie v budově fary
6) Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem kompletace vodovodu v budově fary
7) Uzavření Příkazní smlouvy na poskytnutí technické pomoci se zajištěním úkonů pro
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP na výstavbu záložního zdroje vody.
8) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v obci Seč
www.secublovic.cz
IČ: 00257192

secublovic@seznam.cz
č. účtu: 0734103359/0800

9) Uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou STAVOPILS s.r.o.
10) Rozpočtové opatření 5/2017
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
Navržený program byl schválen.
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Přistoupilo se tedy k projednávání bodu č. 1) programu - Informativní zpráva o činnosti
Obecního úřadu Seč. Předsedající seznámila s plněním usnesení z 12.7.2017. Úkoly byly
splněny. Zastupitelstvo vzalo zprávu o činnosti na vědomí.
Následně se přistoupilo k projednávání bodu č. 2) – Uzavření smlouvy s Plzeňským
krajem na vzájemné darování pozemků parc. číslo 384/9 o celkové výměře 1204 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice v k.ú. Seč u Blovic z majetku obce Seč za
pozemek parc.č. 437 o celkové výměře 941 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití silnice a pozemek parc. č. 371/2 o výměře 407 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace, vše v k.ú. Seč u Blovic z majetku Plzeňského kraje
s právem hospodaření Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace.
V diskuzi nikdo nenavrhl změny a tak se přistoupilo k hlasování o smlouvě..
Uzavření smlouvy bylo schváleno takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě č.3) programu seznámila předsedající s výsledkem výběru dodavatele venkovních
stavebních úprav před farou, který proběhl dne 20.9. od 18:00 hod a navrhla uzavřít
smlouvu o dílo s firmou Miroslav Lodl LMSTAV.CZ.
O uzavření smlouvy s vybranou firmou se hlasovalo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě programu č. 4) navrhla předsedající zastupitelům jednat o uzavření smlouvy
s firmou Truhlářství Pavel Fiala na výrobu a instalaci dřevěného interiérového schodiště
do budovy bývalé fary.
Zastupitelé hlasovali o uzavření této smlouvy takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

2

V bodě programu 5) navrhla předsedající zastupitelům jednat o uzavření smlouvy s firmou
Václav Švec na kompletaci elektřiny v budově bývalé fary.
Zastupitelé hlasovali o uzavření této smlouvy takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
6

0

Zdrželo se hlasování
1

V bodě programu 6) navrhla předsedající zastupitelům jednat o uzavření smlouvy s firmou
Michal Heřman na kompletaci vodovodu v budově bývalé fary.
Zastupitelé hlasovali o uzavření této smlouvy takto::
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě č. 7) jednali zastupitelé o Uzavření příkazní smlouvy na zajištění technické podpory
se zajištěním úkonů pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se SFŽP na výstavbu
záložního zdroje vody. K tomuto bodu se rozvinula diskuze. Předsedající seznámila
zastupitele s výsledkem hydrogeologického průzkumu, který byl v letních měsících proveden
společností AQUATEST a dále s podmínkami dotace na vybudování záložního zdroje pitné
vody. Bylo konstatováno, že obec Seč nemá problémy s pitnou vodou, ani s její kvalitou.
Po krátké diskuzi na dané téma se přistoupilo k hlasování s tímto výsledkem:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
0

7

Zdrželo se hlasování
0

V bodě 8) navrhla předsedající zastupitelům, aby byla vytvořena směrnice pro zadávání
veřejných zakázek v obci Seč a aby byla stanovena pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu (dále jen VZMR). Zastupitelé se k navrženým pravidlům v diskuzi vyjadřovali
a shodli se v návrhu těchto pravidel:
zakázky do hodnoty 50.000,- Kč - přímé zadání (oslovení minimálně jednoho
dodavatele a uzavření písemné smlouvy nebo nákup objednávka-faktura) - schvaluje
starosta obce.
zakázky od 50.000,-Kč do 200.000,- Kč · přímé zadání (oslovení minimálně jednoho
dodavatele a uzavření písemné smlouvy nebo nákup objednávka-faktura);nebo
uzavřená výzva (obec osloví uzavřený okruh možných dodavatelů a vybere
nejvhodnější nabídku); nebo otevřená výzva (obec vhodným způsobem
oznámí/uveřejní svůj záměr uzavřít smlouvu neomezenému okruhu uchazečů).
Vybraného dodavatele schvaluje zastupitelstvo obce.
zakázky nad 200.000,- Kč ( do maximální výše pro VZMR) vždy otevřená výzva (obec
vhodným způsobem oznámí/uveřejní svůj záměr uzavřít smlouvu neomezenému
okruhu uchazečů), je možná kombinace s přímým oslovením konkrétních možných
dodavatelů). Vybraného dodavatele schvaluje zastupitelstvo obce.

3

O návrhu se hlasovalo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě 9) seznámila předsedající přítomné s nutností uzavřít dodatek ke smlouvě s firmou
STAVOPILS s.r.o., která provádí na budově bývalé fary venkovní omítky. Při zahájení prací
se zjistilo, že bude ještě třeba dodělat obložení podezdívky a barevné rámečky kolem oken,
což nebylo v původním rozpočtu. Navýšení ceny tak bude řešeno dodatkem ke smlouvě.
O přijetí dodatku se hlasovalo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

V bodě 10) navrhla předsedající schválit rozpočtové opatření, které řeší příjmy a výdaje na
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 20.10. a 21.10.2017 a dále
zvýšené výdaje na činnost místní správy díky novým zálohám na energie v budově bývalé
fary.
O rozpočtovém opatření 5/2017 se hlasovalo takto:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Po odhlasování posledního bodu programu vyzvala předsedající návrhovou komisi k přečtení
usnesení z dnešního zasedání a po té zastupitelé návrh odhlasovali:
Hlasování
Proti návrhu

Pro návrh
7

0

Zdrželo se hlasování
0

Po přijetí usnesení poděkovala starostka přítomným zastupitelům za účast na tomto jednání
a zasedání ukončila.
V Seči dne 27.9.2017

Ing. Helena Chytrá
starostka obce

Václav Švec
místostarosta obce

Ověřovatelé:
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