Obec Malé Hradisko
Z á p i s č. 27/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko, konaného
dne 29. 6. 2021 v místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
Přítomní zastupitelé obce: Marian Fiedler, Ing. Lucie Pospíšilová (příchod v 18:25 hodin),
Mgr. Vojmír Křupka, Daniel Mudroch, Jaroslav Novotný, Radomír Štindl, Radka Švecová,
Vladimíra Voráčková (příchod v 18:13 hodin), Vladimír Svoboda

Nepřítomen a omluven: 0
Přítomní občané:

0

Zahájení zasedání:
Ukončení zasedání:

18:07 hodin
19:45 hodin

Program:
1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3) Kontrola usnesení
4) Smlouva Smart domy s.r.o – Trunečka Libor
5) Výběrové řízení oprava komunikace ke Šlepru v obci Malé Hradisko
6) Schválení smlouvy s výhercem výběrového řízení
7) Rozpočtová opatření č. 8/2021
8) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č.6,7/2021, GP parcela č.167
9) Závěr
K bodu 1) Zahájení
Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce Marian Fiedler. Konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva obce a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se. Dále starosta
obce navrhl vést diskusi k jednotlivým bodům operativně a přímo.
Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen. Vyzval
přítomné k doplnění programu. Program nebyl pozměněn.
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
K bodu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu Vladimíra Svobodu a Mgr. Vojmíra Křupku.
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Zapisovatelem navrhl Mariana Fiedlera.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele Mariana Fiedlera,
ověřovatele zápisu Mgr. Vojmíra Křupku a Vladimíra Svobodu
Výsledek hlasování
PRO – 7
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
K bodu 3) Kontrola usnesení
Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání a konstatoval splnění všech bodů a
informoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli ověřen a podepsán.

Na zasedání se dostavila Vladimíra Voráčková v 18:13 hodin.
K bodu 4) Smlouva Smart domy s.r.o – Trunečka Libor
Starosta obce předložil návrh smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro záměr
rekonstrukce budovy Obecního úřadu Malé Hradisko od společnosti Smart domy s.r.o. Ing.
Libor Trunečka. Tato společnost již zhotovila studii záměru. Smlouva hovoří o ceně za dílo ve
výši 189 900,-Kč. Starosta pro srovnání cen použil studii a oslovil další dvě společnosti
ke zpracování nabídky na dané projekční práce. Zastupitelé byli vyzváni k připomínkám.
Dotaz ohledně termínu zpracování odpovězeno viz. návrh smlouvy, navýšení ceny oproti
nabídce. Odpovězeno - časová prodleva od nabídky a navýšení projekčních prací dvorního
traktu budovy. Starosta obce dal hlasovat, kdo je pro schválení smlouvy se společností Smart
domy s.r.o.
Návrh usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností Smart domy
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na akci rekonstrukce Obecního úřadu Malé
Hradisko.
Výsledek hlasování
PRO – 8
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
K bodu 5) Výběrové řízení oprava komunikace ke Šlepru v obci Malé Hradisko
Obecní úřad Malé Hradisko vypsal výběrové řízení na dodavatele stavebních prací na akci
oprava komunikace ke Šlepru v obci Malé Hradisko. Ustanovená komise pro otevírání obálek
zhodnotila výběrové řízení a předkládá zastupitelstvu výsledky. Nejvhodnější nabídku dle
zadávací dokumentace předložila společnost Delta Polkovice s.r.o. v celkové výši 1 052 633,Kč. Starosta předložil zastupitelstvu kompletní dokumentaci výběrového řízení. Komise pro
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otevírání obálek doporučila schválení smlouvy s tímto uchazečem výběrového řízení. Ze
strany zastupitelů obce nebylo dalších připomínek.
Na zasedání se dostavila Ing. Lucie Pospíšilová v 18:25 hodin
K bodu 6) Schválení smlouvy s výhercem výběrového řízení
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy na dodavatele stavebních prací na akci
„Oprava místní komunikace ke Šlepru“. Návrh této smlouvy byl součástí výběrového řízení,
kde účastníci doplňovali cenu, délku záruky a podpisem stvrdily souhlas se smlouvou.
Starosta konstatoval použití tohoto návrhu již v minulých výběrových řízeních. Zastupitelé se
dotazovali, zda smlouva obsahuje sankce. Starosta odpověděl, že ano. Smlouva byla
doplněna o hlavičku výherce výběrového řízení a tím je společnost DELTA Polkovice s.r.o.
Polkovice 198 zastoupená panem Martinem Šustkem. Ze strany zastupitelů obce nebyly ke
smlouvě připomínky.
Návrh usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností DELTA Polkovice
s.r.o. na akci „Oprava místní komunikace ke Šlepru v obci Malé Hradisko“.
Výsledek hlasování
PRO – 9
všichni přítomní zastupitelé

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

K bodu 7) Rozpočtová opatření č.8/2021
Zde starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.8/2021. Konkrétně
se jedná o finanční příspěvek pro školní jídelnu Mateřské školy Malé Hradisko. Vybavení
investičního charakteru. Následně dal starosta možnost vyjádřit se k danému rozpočtovému
opatření. Nebylo připomínek.
Návrh usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2021 (příloha
zápisu)
Výsledek hlasování
PRO – 9
všichni přítomní zastupitelé

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

K bodu 8) Různé - na vědomí rozpočtové opatření č.6,7/2021, GP parcela č.167
Zde starosta obce informoval o rozpočtových opatřeních, které schválil na základě
svých pravomocí. Jedná se o rozpočtové opatření č. 6,7 /2021.
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Starosta obce předložil další návrh geometrického plánu pro parcelu č.167. Jedná se o
zarovnání a rozdělení nových stavebních parcel. Je rozjeto jednání se zpracovateli nového
územního plánu a dopravních specialistů ohledně návazností. Čekáme na vyjádření. K
současnému návrhu GP zastupitelé nemají zásadní připomínky.
Starosta dále hovořil o plánované uzávěře komunikace II/150 viz. informace KIDSOL.
Místostarostka informovala o plánovaném dětském dnu za kulturním domem.
Probíralo se sečení trávy v Oklukách + přístupy na pozemky. Zapravení komunikace kolem
koupaliště. Dopravní značení v obci a místní části Okluky, BW Topaz komín kotelna.

K bodu 9) Závěr
Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce v: 19.45 hod.

V Malém Hradisku 29. června 2021

Zapisovatel:

Marian Fiedler

…………………………….…………….

Starosta obce:

Marian Fiedler

………………………….……………….

Ověřovatelé:

Mgr. Vojmír Křupka ………………………………………….

Vladimír Svoboda

………………………………….
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