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  Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13 
  

Datum konání zastupitelstva: 14. 11. 2019 zahájeno v  19:00 hodin 

Přítomní členové: Zdeněk Mayer, Josef Slavík, Ing. Renata Potměšilová, Václav Pecha, Karel Kalenský, 

Nikola Olivová 

Omluvení členové: Martin Smetana 

Zapisovatel: Ing. Renata Potměšilová 

Ověřovatelé: Karel Kalenský, Josef  Slavík  

Byla přítomna nadpoloviční většina členů. Starosta prohlásil zastupitelstvo za usnášeníschopné. 

Program: 

1) Kontrola usnesení z předešlých zastupitelstev č. 11 a 12 

2) Smlouva na inženýring s panem Kopačkou 

3) Plán zimní údržby komunikací 

4) Nabídky technického řešení hlídání hladiny vody ve vodojemu 

5) Zásady tvorby fondu obnovy vodovodů a kanalizací 

6) Informace z Mikroregionu Dačicko 

7) RO č. 10. Č. 11 

8) Diskuse 

S programem a volbou zapisovatele a ověřovatelů souhlasili všichni přítomní zastupitelé. 

Body: 

1) Usnesení jsou plněna 

 Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

2) ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy na inženýring žádosti o dotaci a případného výběrového 

řízení na vybudování části chodníků okolo obecního úřadu s panem ****, který tyto služby 

pro obec v minulosti zajišťoval. K této smlouvě bude ještě doplněna cenová nabídka a 

smlouva bude uzavřena na konkrétní úkon – vybudování části chodníku. 

 

 Odsouhlaseno 5-ti  přítomnými zastupiteli. N. Olivová se zdržela hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

Usnesení č. 29/19: ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy s panem *** na zajištění inženýringu na 

vybudování části chodníků okolo obecního úřadu. 
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3) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce a přítomné občany s plánem zimní údržby v obci. 

A dal o odsouhlasení tohoto plánu hlasovat. 

 Odsouhlaseno 4  přítomnými zastupiteli. N. Olivová, Karel Kalenský se zdrželi 

hlasování. Nikdo nebyl proti. 

Usnesení č. 30/19: OZ odsouhlasilo Plán zimní údržby. 

4) Starosta obce zajistil dvě nabídky na technické řešení hlídání hladiny vody ve vodojemu. První 

byla nabídky od firmy LENIA za 29 687,- vč. DPH a od pana ***** za 19 500,- bez DPH. 

Zastupitelstvo se shodlo, že výhodnější je nabídka od pana ****. 

 Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  K. Kalenský se zdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

Usnesení č. 31/19: OZ vybralo z předložených cenových nabídek na technické řešení hlídání hladiny 

vody ve vodojemu nabídku pana *****za 19 500,- bez DPH. 

5) Odsouhlasení Zásad fondu obnovy vodovodů a kanalizací bylo odloženo. Starosta zajistí 

ověření správnosti a dalších potřebných informací od pana ****, který zpracovával Plán 

obnovy vodovodů a kanalizací. 

 Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli.  Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo 

nebyl proti. 

 

6) Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo a přítomné občany o změnách, které do konce 

roku proběhnou v Mikroregionu Dačicko. Informace jsou k nahlédnutí v zápise ze zasedání 

Valné hromady Mikroregionu na jejich webových stránkách. 

 

7) Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 10, 11.  

 

 Zastupitelé vzali na vědomí. 

 

8) Diskuse 

- K. Kalenský zlikviduje prorůstající strom u lampy veřejného osvětlení. 

- Příspěvek na opravu střechy kostela v Olšanech. Zastupitelé se shodli na daru ve výši 5 000,- 

Kč. 

- Obdržení dotace 50% na územní plán. 

- Starosta upozornil na zbytečnou výsadbu keřů neznámým občanem v okolí obecního úřadu, 

kde se bude budovat chodník. 

- Cenová nabídka na nové dveře u vodojemu je za 27 000,- Kč. 

- Sběr nebezpečného a nadměrného odpadu – je vždy potřeba identifikovat původ 

nebezpečných tekutin.  Do konce roku by měla být dodána nádoba na sběr olejů. 

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 20:40  hodin. 
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Ověřovatelé: Karel Kalenský ………………………………  dne…………………………………………. 

   

Josef Slavík ………………………………..   dne…………………………………………. 

 

Starosta:  Zdeněk Mayer …………………………………  dne…………………………………………. 

 

Zapisovatel:   Renata Potměšilová ………………………… dne………………………………………… 


