ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZAHÁJÍ
Č. 05/2020
KONANÉHO DNE 14. ZÁŘÍ 2020 OD 18H00 V ZAHÁJÍ
Přítomni: (7) J. Kazík, F. Tlamsa, S. Pfeffer, J. Hrabincová, I. Vlasáková, M. Maňhal
Omluveni: (1) J. Boubalová

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 6 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:

J. Hrabincová
I. Vlasáková, M. Maňhal

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 5/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 1/05/2020.

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.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Kontrola plnění zápisu z minulého zasedání
Rezignace na mandát zastupitele a složení slibu nového zastupitele
Volba předsedy kontrolního výboru
Schválení rozpočtového opatření obce č. 4
Schválení znění kroniky obce Zahájí za rok 2019
Schválení OZV obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
Schválení OZV o stanovení systému komunitního kompostování
Schválení OZV o místním poplatku ze psů
Schválení OZV o místním poplatku z pobytu
Schválení záměru obce na prodej pozemku č. 311/4 v k.ú. Zahájí u Hluboké n/Vlt.
Schválení dokumentace „Studie proveditelnosti chodníků“ (dopravní úpravy v obci)
Schválení dodatku smlouvy na akci „obnova propadlé kanalizace “- doplněný bod
Schválení nabídky na projekt protipovodňové dokumentace - doplněný bod
Prezentace výsledků dotazníkového šetření
Různé
Diskuze
Závěr
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K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 5/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 2/05/2020.

4. Kontrola zápisu z 4. veřejného zasedání OZ ze dne 10. 6. 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 ze 4. veřejného zasedání OZ ze dne 10. 6. 2020 na
vědomí.

5. Rezignace na mandát zastupitele a složení slibu nového zastupitele
Předsedající seznámil zastupitele s rezignací pana Martina Šonky na mandát zastupitele, doručenou
starostovi obce dne 3. 9. 2020.
Předsedající seznámil zastupitelstvo s ustanoveným náhradníkem za post pana Martina Šonky.
Náhradníkem je pan Martin Maňhal, který se stal zastupitelem v souladu s ustanovením § 56 zákona o
volbách do zastupitelstev obcí.
Předsedající přednesl znění slibu: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že
svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky."
Pan Martin Maňhal složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji" a potvrdil složení slibu
svým podpisem.

Závěr projednání: náhradníkem za pana Martina Šonku byl pan Martin Maňhal. Pan Martin Šonka se dne
3. 9. 2020 mandátu zastupitele písemně vzdal. Pan Martin Maňhal se mandátu zastupitele ujal, aniž splnil
formální podmínku složení slibu.
Zastupitelstvo bere materiály předložené k bodu č. 5 - Rezignace na mandát zastupitele a Složení
slibu nového zastupitele na vědomí.

6. Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající seznámil přítomné s tím, že složením mandátu p. Šonky, byla složena i funkce předsedy
kontrolního výboru.
Jako nového předsedu kontrolního výboru předsedající navrhnul zvolit paní Irenu Vlasákovou, a to od
14.září 2020.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 5/0/1
Novým předsedou kontrolního výboru je zvolena paní Irena Vlasáková, a to od 14. září 2020.
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 3/05/2020

7. Schválení rozpočtového opatření obce č. 4
S. Pfeffer seznámil s rozpočtovým opatřením obce č. 4
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
OZ schvaluje návrh rozpočtového opatření obce č. 4 v předneseném znění.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 4/05/2020.

8. Schválení znění kroniky obce Zahájí za rok 2019
Předsedající předal slovo paní Vlasákové.
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem zápisu kroniky za rok 2019 a odsouhlasilo vyplacení odměny
kronikářce dle rozpočtu. Starosta doplnil, že občané budou mít po zápise možnost nahlédnout do kroniky
za přítomnosti kronikářky.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Usnesení č. 5/05/2020 o schválení znění kroniky obce Zahájí za rok 2019 bylo schváleno.

9. Schválení OZV_1_2020 obce o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem
Starosta seznámil přítomné s obsahem OZV_1_2020, která před schválením prošla kontrolou na MV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním OZV_1_2020 a schvaluje OZV_1_2020 v předloženém znění
Odpovědná osoba: pí. Boubalová
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 6/05/2020

10. Schválení OZV_2_2020 o stanovení systému komunitního kompostování
Starosta seznámil přítomné s obsahem OZV_2_2020, která před schválením prošla kontrolou MV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním OZV_2_2020 a schvaluje OZV_2_2020 v předloženém znění
Odpovědná osoba: pí. Boubalová
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 5/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 7/05/2020

11. Schválení OZV_3_2020 o místním poplatku ze psů
Starosta seznámil přítomné s obsahem OZV_3_2020, která před schválením prošla kontrolou MV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním OZV_3_2020 a schvaluje OZV_3_2020 v předloženém znění
Odpovědná osoba: pí. Boubalová
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 8/05/2020

12. Schválení OZV_4_2020 o místním poplatku z pobytu
Starosta seznámil přítomné s obsahem OZV_4_2020, která před schválením prošla kontrolou MV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zněním OZV_4_2020 a schvaluje OZV_4_2020 v předloženém znění
Odpovědná osoba: pí. Boubalová
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 9/05/2020.

13. Schválení záměru obce na prodej pozemku č. 311/4 v k.ú. Zahájí u Hluboké n/Vlt.
Předsedající předal slovo místostarostovi. Místostarosta seznámil přítomné se záměrem.
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Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje záměr obce na prodej pozemku č. 311/4 v k.ú. Zahájí u
Hluboké n/Vlt.
Odpovědná osoba: pí. Boubalová
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 10/05/2020.

14. Schválení dokumentace „Studie proveditelnosti chodníků“ (dopravní úpravy
v obci)
Předsedající předal slovo p. místostarostovi, aby přítomné seznámil s touto „studií proveditelnosti
chodníků“. Místostarosta seznámil přítomné se záměrem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se seznámilo s dokumentací „studie proveditelnosti chodníků“ a předloženou dokumentaci
schvaluje.
Odpovědná osoba: F. Tlamsa
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 11/05/2020

15. Schválení dodatku smlouvy na akci „obnova propadlé kanalizace“
Starosta seznámil přítomné s důvodem víceprací, které vznikly při plnění smlouvy o dílo „ Zahájí – obnova
propadlé kanalizace“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se seznámilo s objemem víceprací a na základě předloženého výčtu víceprací schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Zahájí – obnova propadlé kanalizace“ ve výši 53 163 Kč bez DPH
(64 327,25 Kč s DPH).
Odpovědná osoba: J. Kazík
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 12/05/2020

16. Schválení nabídky na projekt protipovodňové dokumentace.
Předsedající předal slovo místostarostovi, aby přítomné seznámil s nabídkami na protipovodňovou
dokumentaci. Místostarosta seznámil přítomné s nabídkami.
Seznámení s výběrovým řízením:
Dle OZV byly osloveny 2 firmy: MONEKON a VH TRES
1) VH TRES – 446 490 Kč s DPH
2) MONEKON – 505 175 Kč s DPH
Předsedající navrhl hlasovat o tomto bodu v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí, na základě doručených nabídek, po posouzení a vyhodnocení nabídek
a podle Směrnice S1/2019 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Zahájí, vybralo k plnění
veřejné zakázky „na projekt protipovodňové dokumentace“ nabídku předloženou společností VH TRES,
Vodohospodářské služby, s.r.o., se sídlem Senovážné náměstí 240/1, PSČ 370 01 České Budějovice, IČ:
15771822, která ve výběrovém řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
Nabídková cena vybraného dodavatele je 446 490 Kč vč. DPH (369 000 Kč bez DPH).
Zastupitelstvo obce Zahájí pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem.
Odpovědná osoba: starosta
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
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Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 13/05/2020

17. Prezentace výsledků dotazníkového šetření
Starosta předal slovo paní Vlasákové, která přítomné seznámila s výsledky dotazníkového šetření v rámci
připravené prezentace. Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny na webových stránkách obce
OZ bere výsledky dotazníkového šetření na vědomí.

18. Různé
Předsedající zmínil akce, které nedávno proběhly, byly zrušeny nebo proběhnou:
Proběhlo:
Kultura:
- Proběhlo letní kino – „Oranžový rok“
- Uskutečnil se fotbalový memoriál L. Ryby. – „Oranžový rok“
- Uskutečnila se akce Loučení s létem
- Uskutečnil se turnaj v nohejbale – „Oranžový rok“
- Ruší se oslava 95. výročí založení SDH Zahájí – kvůli zhoršující se pandemii koronaviru
- Ruší se akce Setkání seniorů – kvůli zhoršující se pandemii koronaviru
- Proběhnou volby do krajského zastupitelstva 2.- 3. října
Projekty:
- Byla provedena stavební akce – „Oprava propadlé kanalizace – podklady pro kolaudaci
- Projekt rekonstrukce školy a dalších obecních budov – průkazy energetické náročnosti budov. Na
základě tohoto PENB se začnou rozjíždět projekty na rekonstrukci těchto budov. Čeká se na
poslední PENB (škola)
- Dopravní infrastruktura + úprava návsi
- Oprava zděné kapličky – v současnosti se dokončují obrázky svatých
- Oprava křížku v Hájku – oprava probíhá
- Nákup nové sekačky – před zaplacením
- Aktuality: akce ČOV + kanalizace: aktuální vývoj nastínil F. Tlamsa – posouzení projektové dokumentace

19. Diskuze
-

Připomínky občanů k uložení bioodpadu
Dotaz na vykoupení pozemků pro výstavbu RD a vysvětlení důvodu prvně oslovené lokality - na
dalším veřejném zasedání bude vysvětleno místostarostkou Boubalovou, která tento úkol řeší.

20. Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání v 20:00 hod.

Zapisovatel:
Jméno a příjmení: Jana Hrabincová

Podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Jméno a příjmení: Martin Maňhal

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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