OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD
Zastupitelstvo obce

Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary,
konaného ve čtvrtek 11.12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.
Zasedání zahájeno v 19:00 hodin
Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny
Omluveni: - Milan Jánský
Neomluveni: -

Předsedajícím třetího veřejného zasedání byl starosta obce Mgr. Jaromír Jech.
Na úvod zasedání byl zvolen zapisovatel: Ing.arch. Miroslav Hofman, ověřovatelé: Miloš Kuba
Helena Kubová a návrhová komise: Jana Cibulková Dana Hnyková
o výše uvedené volbě bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel,
Zápis č.2 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Všestary – II. část (přijatá usnesení)
konaného dne 27.11.2014, který obsahoval 7 bodů, byl přijat bez připomínek a námitek.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Část I – obecná
Následovalo schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva obce. Připravený program
jednání 3. veřejného zasedání obsahoval celkem 3 body,
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Program o 3 bodech 3. zasedání Zastupitelstva obce Všestary byl schválen.
Schválený program jednání:
1) Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2015
2) Výběr projektanta na akci " Rekonstrukce místní komunikace v Menčicích".
3) Informace k zajištění zimní údržby obecních komunikací.
Následovaly podněty občanů:
zahájeno: 19:10 hod. (max. doba 20 min.)
Následovala krátká diskuze převážně o stavbě kanalizace a školky, přítomný byl jeden občan.
Pozdní příchod Jiří Macháček 19:20 hod.
Ad 1) předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Předkladatel informoval přítomné, že ceny se nemění a vyhláška tedy také ne.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 2) předkladatel: Ing.arch. Miroslav Hofman
Rekonstrukce místní komunikace v Menčicích – výběr zhotovitele projektové dokumentace
Ve výběrovém řízení byly poptány celkem 3 subjekty, nabídky předložily 3 z toho jedna byla
nekompletní.
Jednotlivé nabídky byly vyhodnoceny (příloha č.1) dle hlavního kritéria cena a doplňkového
kritéria termín.
o výše uvedeném návrhu bylo hlasováno: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3) předkladatel: Mgr. Jaromír Jech
Předkladatel informoval, že navrhuje uzavřít smlouvu o údržbě s firmou Hůrka.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Diskuse s občany
Předsedající na závěr zasedání dal ještě prostor pro podněty z řad občanů.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hodin
Přílohy zápisu:
1) Nabídky zhotovitelů projektové dokumentace.
2) Prezenční listina
3) Část II – přehled a znění přijatých usnesení

Zapisovatel:
Ing.arch. Miroslav Hofman

Ověřovatelé :

Starosta :

Miloš Kuba

Mgr. Jaromír Jech

Helena Kubová

OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD
Zastupitelstvo obce

Zápis č. 3 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary
konaného ve čtvrtek 11.12.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.
Část II. – přijatá usnesení
K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:
K bodu 1) Výše poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2015
Zastupitelstvo obce hlasováním potvrdilo platnost nezměněných cen, tj. cen platných v roce
2014 za svoz komunálního odpadu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 2) Výběr projektanta na akci " Rekonstrukce místní komunikace v Menčicích".
Zastupitelstvo obce po projednání návrhu:
1.Souhlasí s uzavřením smlouvy na projektovou přípravu a inženýrskou činnost do fáze
vydání stavebního povolení a spolupráce během výstavby.
2. Pověřuje Ing.arch. Hofmana k přípravě a starostu Mgr. Jecha k podpisu smlouvy s firmou
Ing.arch. Jan Vohlídal, Hradešínská 16, 101 00 Praha 10 a to do výše 138.000,- Kč bez DPH
na fáze do vydání stavebního povolení a na fázi dozoru během výstavby do výše hodinové
sazby 800Kč/hod bez DPH a to pouze na vyzvání a po předložení výkazu činnosti.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
K bodu 3) Informace k zajištění zimní údržby obecních komunikací.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Zastupitelé vzali informaci bez připomínek na
vědomí.
Bez hlasování.
Závěr:
Zastupitelstvo obce schvaluje souhrnnou zprávu o přijetí výše uvedeného usnesení.
Zpracovala návrhová komise ve složení: Helena Kubová, Jana Cibulková Dana Hnyková
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