ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO ZAHÁJÍ
Č. 01/2020
KONANÉHO DNE 23. LEDNA 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:

I. Vlasáková
M. Šonka, J. Hrabincová

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasovalo pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 1/01/2020.

3.

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
Byly zrušeny body 5., 9. a 11. a doplněn bod 12.

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřejného zasedání
Kontrola plnění zápisu z minulého zasedání

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Schválení rozpočtového opatření obce č. 1
Projednání žádosti o pronájem
Projednání navýšení odměn zastupitelů
Projednání ročních odměn zastupitelům
Projednání investice
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemena
Schválení směrnice o poskytování cestovních náhrad
Výběr dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Čistírna odpadních vod, kanalizace a přeložka vodovodu v
obci Zahájí – projektová činnost“.

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. 2/01/2020.
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4.

Kontrola zápisu z 9. veřejného zasedání ze dne 19.12.2019

Předsedající přečetl hlavní body z předcházejícího veřejného zasedání a prošel jejich aktuální stav.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zastupitelstvo bere zprávu k bodu č. 4 - Kontrola zápisu z 9. veřejného zasedání ze dne 19.12.2019
na vědomí.

6. Projednání žádosti o pronájem
Předsedající seznámil přítomné s přijatou žádostí paní KM a paní VM.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje žadateli pronájem místnosti v KD Zahájí po technickém vyřešení
podružného měření elektřiny. Na výši nájmu proběhne dohoda.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 3/01/2020

7.

Projednání navýšení odměn zastupitelů

Předsedající předložil novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Předmětem novely je plošné zvýšení tabulkové odměny členů zastupitelstev
územních samosprávných celků o 7,5 %. Na základě této novely předložil návrh na výši odměn zastupitelů,
které budou vypláceny od 1.2.2020, v tomto znění:
Odměna neuvolněného starosty 28 288 Kč/ měsíc
Odměna neuvolněných místostarostů 25 459 Kč/měsíc
Odměna předsedů výboru 2828 Kč/měsíc
Odměna členů výboru 2357 Kč/měsíc s tím, že odměny za členství v různých výborech se sčítají.
Dále OZ schvaluje, že v případě změny právních předpisů bude vyplácení odměn vždy v maximální výši.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 4/01/20120

8.

Projednání ročních odměn zastupitelům

Starosta navrhl odměny panu S. Pfefferovi a paní I. Vlasákové odměnu v zákonné výši dvou měsíčních platů
za jejich nadstandardní plnění svěřených úkolů během uplynulého kalendářního roku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající navrhl hlasovat o návrhu usnesení v tomto znění:
Zastupitelstvo schvaluje odměnu ve výši dvou měsíčních platů S. Pfefferovi a I. Vlasákové.
Místostarosta navrhl, aby starostovi náležela rovněž odměna ve výši 20 000 Kč za nadstandardní plnění
svěřených úkolů.
Průběh hlasování:
S. Pfeffer-odměna ve výši dvojnásobku měsíční odměny zastupitele
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 5_1/01/2020
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I. Vlasáková-odměna ve výši dvojnásobku měsíční odměny zastupitele
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 5_2/01/2020
J. Kazík-odměna ve výši 20 000 Kč
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 6/0/1
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 5_3/01/2020

10. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemena
Starosta seznámil se situací ve věci přípojky pana K. s přípojkou Eon, která byla obdržela obcí Zahájí.
Předsedající navrhl hlasovat o tomto bodu v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemena na p.č. 45/1, el. Přípojka
k p.č. 34/1.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 6/01/2020.

12. Výběr dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Čistírna odpadních vod, kanalizace a přeložka vodovodu v obci Zahájí –
projektová činnost“
Starosta seznámil s výběrovým řízením, které bylo nutno vyhlásit po krachu původní architektonické
kanceláře architektonickakancelar.cz, jež byla pro vypracování dokumentace vybrána v předchozím
volebním období. Nabídku podaly dvě společnosti: firma Hydrosed a firma VAK projekt. Komisi pro
hodnocení nabídek tvořili starosta, místostarosta a pan Rutský z firmy VODACZ.
K návrhu nebyly žádné připomínky.
Místopředseda navrhl hlasovat o tomto bodu v tomto znění:
Zastupitelstvo obce Zahájí, na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek vybralo k plnění
veřejné zakázky „Čistírna odpadních vod, kanalizace a přeložka vodovodu v obci Zahájí – projektová
činnost“ nabídku předloženou společností HYDROSED s.r.o., (IČ 26106051), která ve výběrovém
řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila všechny podmínky účasti stanovené
zadavatelem ve výběrovém řízení. Nabídková cena 616 858 Kč vč. DPH (509 800 Kč bez DPH).
Zastupitelstvo obce Zahájí pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro/proti/zdržel se: 7/0/0
Návrh byl přijat jako Usnesení č. 7/01/2020.

13. Různé
Předsedající zmínil akce, které nedávno proběhly nebo brzy proběhnou:
Proběhlo:
- Tříkrálová sbírka, při níž se vybrala částka 20 800 Kč, předsedající poděkoval za účast
- POV: podaná žádost na traktůrek-sekačku
- podány žádosti u Jihočeského kraje o dotace na opravu kulturních památek (2 boží muka, která byla
v plánu obnovit), na podporu kultury (provoz letního kina) a dále na podporu 4 sportovních akcí
Proběhne:
- Hasičský ples: sobota 1.2.2020
- Školní ples: sobota 6.3.2020
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- Akce ČOV + kanalizace: hotový projekt a stavební povolení, společnost VODA CZ zajistí výběrové řízení
na realizaci stavby.
-Byl vytvořen dotazník spokojenosti občanů – bude do domácností distribuován na začátku února 2020
-Návštěva zástupce společnosti ve věci multifunkčního hřiště: 27.1.2020
-Zástupce Památky CB ve věci úpravy obvodové zdi u místního kostela, připravuje se nabídka na sanaci zdi.

14. Diskuze
- Dotaz na vývoj ve věci odprezentované zástavby obce: chystá se oslovení vlastníků dotčených pozemků
-Dotaz na domnělé trestní oznámení podané na bývalého starostu: starosta a místostarosta vysvětlili, že se
nejedná o trestní oznámení na osobu bývalého starosty, ale na Ing. Zemana ze společnosti
architektonickakancelar.cz, který vystavil fakturu v rozporu se smlouvou a která byla obcí řádně uhrazena.

15. Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání v 18h35.

Zápis byl vyhotoven dne: 31.01.2020

Zapisovatel:
Jméno a příjmení: Irena Vlasáková

Podpis: ……………………….

Ověřovatelé:
Jméno a příjmení: Jana Hrabincová

Podpis: ……………………….

Jméno a příjmení: Martin Šonka

Podpis: ……………………….

Starosta:
Jméno a příjmení: Josef Kazík

Podpis: ……………………….

Razítko obce:
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