ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZAHÁJÍ
Č. 04/2020
KONANÉHO DNE 10. ČERVNA 2020 OD 18H00 V ZAHÁJÍ
Přítomni: (7) J. Kazík, F. Tlamsa, J. Boubalová, S. Pfeffer, J. Hrabincová, I. Vlasáková, M. Šonka

1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Předsedající, starosta J. Kazík, konstatoval, že informace o konání veřejné schůze OZ byla dle zákona
o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Zahájí v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále uvedl, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva, tudíž
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2.

Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předsedající navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

M. Šonka
I. Vlasáková, J. Hrabincová

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 1/04/2020.

3.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání OZ v souladu s pozvánkou zveřejněnou na
úřední desce.

Návrh programu zasedání OZ:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Kontrola plnění zápisu z minulého zasedání
Schválení rozpočtového opatření obce č. 3

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2019
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Schválení výsledků výběrového řízení na opravu propadlé kanalizace
Schválení programu rozvoje obce 2021-2027
Seznámení s výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2019
Schválení zápisu do kroniky obce Zahájí za rok 2019 – doplněný bod
programu

13.
14.
15.

Různé
Diskuze
Závěr

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 2/04/2020.
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4.

Kontrola zápisu z 3. veřejného zasedání OZ ze dne 23.4.2020

Předsedající přečetl hlavní body z předcházejícího veřejného zasedání a prošel jejich aktuální stav.
Ke kontrole zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
OZ bere zprávu k bodu č. 4 - Kontrola zápisu z 3. veřejného zasedání OZ ze dne 23.4.2020 na vědomí.

5. Schválení rozpočtového opatření obce č. 3
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru S. Pfefferovi, aby OZ seznámil s rozpočtovým
opatřením č. 3.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření obce č. 3 v předneseném znění.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 3/04/2020.

6. Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru, aby OZ seznámil s podrobnostmi účetní závěrky
obce Zahájí za rok 2019. Účetní uzávěrka bude vyvěšena elektronické úřední desce.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje účetní závěrku Obce Zahájí k 31.12. 2019, bez výhrad
Odpovědná osoba: p. Pfeffer, Ing. Valková
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 4/04/2020

7. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ za rok 2019
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru S. Pfefferovi, aby OZ seznámil s podrobnostmi
účetní závěrky v ZŠ a MŠ za rok 2019. Účetní závěrka bude vyvěšena na kamenné i elektronické úřední
desce.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zahájí skončilo k 31.12. 2019 se ziskem ve výši 288.132,25
Kč.
Ředitelka školy podala žádost o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do fondů v následující výši
- fond odměn 100.000,- rezervní fond 180.000,Navrhuji hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Zahájí k 31.12. 2019, bez výhrad;
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Zahájí do
rezervního fondu ve výši 180.000,- a do fondu odměn ve výši 100.000,Odpovědná osoba: p. Pfeffer, Ing. Valková
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 5/04/2020
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8. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru S. Pfefferovi, který seznámil OZ s podrobnostmi o
závěrečném účtu obce Zahájí za rok 2019.
Předsedající
navrhl
hlasovat
o
návrhu
usnesení
v tomto
znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2019 včetně
zprávy auditu kraje s výrokem, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 podle par.2 a par.3 zákona
č. 420/2004 Sb. – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Bez výhrad.
Odpovědná osoba: p. Pfeffer, Ing. Valková
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 6/04/2020

9. Schválení výsledků výběrového řízení na opravu propadlé kanalizace
Seznámení s výběrovým řízením:
Provedení výběrového řízení jsme smluvně zadali firmě CZVoda
Složení výběrové komise: Josef Kazík, František Tlamsa, Kamil Rucký
Otevírání obálek proběhlo v pondělí 8.6.2020 v 16 hod.
1) VHS ČB – 1 886.995,- Kč - 3.místo
2) Š+H BOHUNICE – 1.814.365,26,- Kč – 1. místo
3) BULDOK STAV – 1.859.267,50,- Kč – 2. místo
Předsedající navrhl hlasovat o tomto bodu v tomto znění:

Zastupitelstvo obce Zahájí, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek, vybralo k plnění veřejné zakázky „Zahájí – obnova propadlé kanalizace“ nabídku
předloženou společností Š + H Bohunice, s.r.o., se sídlem Temelín 3, PSČ 373 01 Temelín,
IČ: 45022313, která ve výběrovém řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila
všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 1 814 365,26 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce Zahájí pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem a dále starostovi ukládá, aby zajistil odborný stavební dozor, který zajistí
dohled nad průběhem stavby.
Odpovědná osoba: starosta
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 7/04/2020

10. Schválení programu rozvoje obce 2021-2027
Seznámení s Programem rozvoje obce (dále jen PRO) na období 2021 – 2027. „PRO“ bude k nahlédnutí na
webových stránkách obce, případně k nahlédnutí na obecním úřadě.
Před hlasováním proběhla diskuze mezi zastupiteli i občany. S. Pfeffer vyjádřil pochybnost nad smyslem a
důležitostí daného dokumentu. Z řad občanů bylo navrženo, aby do hlavního přehledu prioritních akcí PRO
byly jmenovány další 2 body, které sice v dokumentu zmiňovány jsou, ale nejsou zmiňovány v souhrnném
přehledu: a) ZTV (zóna občanské vybavenosti), b) protipovodňová opatření.
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Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený materiál Programu rozvoje obce na období 2021-2027,
vyhotovený Bc. Martinem Maňhalem s připomínkou o rozšíření seznamu rozvojových aktivit obce: a)
ZTV, b) protipovodňová ochrana obce.
Odpovědná osoba: 2. místostarosta J. Boubalová
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 8/04/2020.

11. Seznámení s výsledky odpadového hospodářství obce za rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s výsledky odpadového hospodářství za rok 2019. Starosta připravil
prezentaci vyúčtování odpadového hospodářství obce za rok 2019 a osvětovou prezentaci o třídění odpadů.
Tomuto bodu bude potřeba do budoucna věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na skutečnost, že obec
v současné době dotuje náklady na odpady z rozpočtu a množství vyvezeného směsného odpadu
trojnásobně převyšuje republikový průměr na občana. Zároveň je potřeba se připravit na restriktivní změnu
legislativy od roku 2024. Osvětové materiály a prezentace budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Proběhla diskuze na toto téma mezi zastupiteli i spoluobčany z řad veřejnosti.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí bere zprávu o odpadovém hospodářství na vědomí a zadává starostovi
přípravu návrhu nového systému fungování odpadového hospodářství v obci.
Odpovědná osoba: starosta
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 9/04/2020.

12. Schválení znění kroniky obce Zahájí za rok 2019
Přesedající předal slovo I. Vlasákové.
I.Vlasáková seznámila OZ se stanoviskem výboru pro kulturu a sport, který zápis prostudoval a usnesl se,
že zápis splňuje všechny náležitosti a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvem obce. Dále ocenila snahu
a pečlivost nové kronikářky Hanky Tlamsové, která se úkolu zhostila profesionálně, velkoryse a s maximální
precizností. Textová část zápisu kroniky za rok 2019 obsahuje 75 stran textu, ve formátu A4 + obrazovou
přílohu. I. Vlasáková dále zmínila, že za takto nadstandardní vyhotovení zápisu do kroniky, který je zejména
pro paměť obce velkým přínosem, by kronikářka měla být adekvátně ohodnocena.
S. Pfeffer a J. Boubalová vznesli připomínku, že před schválením zápisu jej chtějí vidět a prostudovat.
Připomínce bylo vyhověno a schválení zápisu proběhne při další schůzi OZ. Do té doby bude zápis
k nahlédnutí pro zastupitele i veřejnost na OÚ u starosty obce v úředních hodinách nebo po předchozí
dohodě.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko výboru pro kulturu a sport a odkládá schválení zápisu do
kroniky za rok 2019 na příští veřejnou schůzi OZ.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Byly
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Usnesení č. 10/04/2020 o schválení zápisu kroniky obce Zahájí za rok 2019 bylo schváleno.
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13. Různé
Předsedající zmínil kulturní sportovní a dlouhodobé akce:
Proběhne a probíhá:
Kultura:
- Dotazníky – provedené vyhodnocení bude zpracováno do prezentace
- Rybářské závody: 13.6.2020
- Pochod Zahájí – Kleť: 13.6.2020
- Flamendři – zajistit termín a domluvit podrobnosti (předběžně konec srpna 2020?)
- Dětský den – čarodějnice/májka
- Historická přednáška Mobilizace 1938 a boje v Jižních Čechách – termín pravděpodobně září 2020
Projekty:
- Projekt rekonstrukce školy a dalších obecních budov – vypracovány průkazy energetické náročnosti
budov (nutnost dle zákona)
- Úprava návsi z hlediska dopravní bezpečnosti – řeší projektant pro dopravní stavby
- ČOV – probíhá zpracování dokumentace, dle SoD má být do konce června 2020 odevzdána

14. Diskuze
-

-

-

Občan D.H. se informoval na koncepci ČOV, „zda-li je splašková a dešťová voda sváděna do jedné
kanalizace“. Ano, kanalizace je v současné době společná. V úsecích které se budou opravovat a
rekonstruovat bude již příprava na kanalizaci dvouřadovou (dešťová x splašková). ČOV dle projektu
a architekta lze provozovat pro oba typy kanalizací.
Občan J.B. – se informoval na vybudování protipovodňových opatření – projekt byl zadán již před 8
měsíci příslušnému architektovi, aby navrhl řešení. Zatím se tak bohužel nestalo a architekt
v současné době nereaguje. Z tohoto důvodu byla zajištěna jiná firma. S touto firmou jednal
místostarosta dnes, 10.6.2020. Odpovědná osoba: F. Tlamsa
Občan V.T. – se informoval na výhled a stav nových stavebních parcel v obci. Starosta přislíbil do
podzimu 2020, zpracování podkladů pro oslovení majitelů pozemků s nabídkou výkupu pro účely
zřízení nové ZTV v obci. Odpovědná osoba: J. Boubalová

15. Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání v 19:59 hod.

__________________________________________________________________
Zápis byl vyhotoven dne: 15.6.2020

Zapisovatel:
Jméno a příjmení: Martin Šonka

Podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Jméno a příjmení: Jana Hrabincová

Podpis: ……………………….

Jméno a příjmení: Irena Vlasáková

Podpis: ……………………….

Starosta:
Jméno a příjmení: Josef Kazík

Podpis: ……………………….

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desku dne…………………………………………………
Sejmuto z úřední desky dne …………………………………………………….
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