Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva v
Borovnici
Datum:

31.10.2014

Přítomní členové zastupitelstva:

Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Pavel Votoček, Ing. Josef
Bušák, Karel Novák, Miroslav Pilař, Hana Votočková

Omluveni:
Ostatní přítomní: viz prezenční listina přítomných
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Úvod
Slib člena zastupitelstva.
Volba starosty a místostarosty obce.
Ustanovení výborů a komisí zastupitelstva
Ustanovení odměn
Doplnění a schválení jednacího řádu zastupitelstva.
Projednání výběrového řízení na dodavatele vodovodu
Diskuse
Závěr

K bodu 1)
Konstatuji, že počet přítomných zastupitelů je 7 zasedání je tedy usnášeníschopné.
Jako ověřovatele zápisu navrhuji pana Miroslava Pilaře a paní Hanu Votočkovou.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
Předsedající p řednesl program jednání, požádal zastupitele o doplnění programu, žádné
připomínky ani návrhy nebyly vzneseny.
H: Program byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 1)
Stav Obecních financí k 31.10.2014
Pokladna
13368
Pokladna HČ
38523
Běžný účet
920200
Běžný účet HČ
971352
Běžný účet FRB
236973
Účet ČNB
6326027
Celkem
8.516.443 Kč
K bodu 2)
Nyní přistoupíme ke složení 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.
Člen zastupitelstva skládá slib jednotlivě pronesením slova „Slibuji“ a podepsáním pod znění
slibu.
Předsedající složí slib do rukou dalšího člena zastupitelstva, který již slib složil.
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K bodu 3)
Volba starosty obce. Dohodou zúčastněných stran byl navržen jako kandidát na starostu obce
pan Ing. Josef Bušák.
Hlasování bylo veřejné. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Pan Ing. Josef Bušák byl
zvolen starostou 6 hlasy. Ing. Josef Bušák se zdržel hlasování.
Volba místostarosty obce. Dohodou zúčastněných stran byl navržen jako kandidát na
místostarostu obce pan Pavel Votoček.
Hlasování bylo veřejné. K návrhu nebyly vzneseny připomínky. Pan Pavel Votoček byl
zvolen místostarostou 6 hlasy. Pavel Votoček se zdržel hlasování.
N: Zastupitelstvo schvaluje starostou obce pana Ing. Josefa Bušáka.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Ing. Josef Bušák se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje místostarostou obce pana Pavla Votočka.
H: Návrh byl schválen 6 hlasy. Pavel Votoček se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti.
K bodu 4)
Návrh: Dle zákona musí zastupitelstvo vytvořit kontrolní a finanční výbor. Jako další je
vytvoření komisí, navrhuji vytvoření komisí, které zde již pracovaly a to :
komise životního prostředí
komise sociálně zdravotní
komise pro školství kulturu a tělovýchovu
Nyní přistoupíme k hlasování o ustanovení komisí a výborů. Pokud nejsou připomínky
budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro navržené ustanovení komisí a výborů, kdo
je proti, zdržel se někdo hlasování. Pokud tomu tak není. Konstatuji, že výbor finanční a
kontrolní, životního prostředí, sociálně zdravotní a pro školství kulturu a tělovýchovu byly
ustanoveny 7 hlasy.
Na základě dohody jsou jako předsedové navrženi:
Finančního výboru:
Hana Votočková
Kontrolní výbor:
pan Ondřej Lejdar
Sociální komise:
paní Květa Štilcová
Komise životního prostředí:
pan Karel Novák
Komise pro školství kulturu a tělovýchovu:
pan Miroslav Pilař
N: Zastupitelstvo schvaluje vytvoření kontrolního a finančního výboru, zřízení komise
sociálně zdravotní, komise životního prostředí, komise pro školství, kulturu a tělovýchovu.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Předsedou finančního výboru je navržena Hana Votočková, předsedou kontrolního
výboru Ondřej Lejdar, předsedou sociální komise Květa Štilcová, předsedou komise
životního prostředí Karel Novák, předsedou komise pro školství, kulturu a tělovýchovu
Miroslav Pilař.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 5)
Funkce starosty obce je navržena jako uvolněná a to do 31.12.2014, do kdy bude starosta
pobírat odměnu v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj.
32641 Kč . Od 1.1.2015 je funkce starosty obce neuvolněná. Starosta obce bude od 1.1.2015
pobírat odměnu v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to
ve výši 19000 Kč. Funkce místostarosty obce je navržena jako neuvolněná, Je navržena
odměna ve výši 2000 Kč, odměna pro předsedy výborů a komisí 600 Kč. Odměna pro
předsedy komisí a výborů bude vyplácena od 1.11.2014.

BOR-TR/0711/2014
BOR-TR/0711/2014

Strana 2

N: Zastupitelstvo schvaluje funkci starosty obce jako uvolněnou a to do 31.12.2014.
Starostovi náleží odměna dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb, ve znění pozdějších předpisů tj.
32641 Kč.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkci starosty obce jako neuvolněnou a to od 1.1.2015.
Zastupitelstvo schvaluje starostovi odměnu v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb, ve
znění pozdějších předpisů ve výši 19000 Kč, odměna bude vyplácena od 1.1.2015.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkci místostarosty obce jako neuvolněnou. Místostarosta
bude pobírat odměnu ve výši 2000 Kč počínaje dnem 1.11.2014.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
N: Zastupitelstvo schvaluje funkce předsedů výborů a komisí jako neuvolněné. Předseda
komise bude pobírat měsíční odměnu 600 Kč počínaje dnem 1.11.2014.
H: Návrh byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
K bodu 6)
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednacím řádem zastupitelstva obce. Zastupitelstvo
nebude v jednacím řádu provádět změny a bere jeho znění na vědomí.
N: Zastupitelstvo bere na vědomí znění Jednacího řádu zastupitelstva obce Borovnice.
K bodu 7)
S ohledem na skutečnost, že je třeba urychlit s ohledem na termíny pro poskytnutí dotace
projednání výsledků výběrového řízení na Vodovod Borovnice. Zastupitelstvo bude
v dnešním ustavujícím zasedání rovnou pracovat a projednávat návrh usnesení k veřejné
zakázce.
Návrh usnesení:
I.

s c h va l u j e

a)

postup hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek, včetně pořadí nabídek ve
veřejné zakázce „Vodovod Borovnice“ (Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8.9.2014 pod evidenčním číslem VZ:
494156; dále také „Veřejná zakázka“), navrženého hodnotící komisí ve Zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek takto:

obchodní firma/název/jméno a příjmení
uchazeče:
Stavoka Kosice, a.s.
VPK Suchý s.r.o.
Porr a.s.
Společnost „AQUA-ZEPR“, kteou tvoří:
AQUASYS spol. s r.o.
a
ZEPRIS s.r.o.
BAK stavební společnost, a.s.
SYNER VHS Vysočina, a.s.
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nabídková cena bez DPH
*/ (uvedená v návrhu
smlouvy):
13 188 765,16 Kč
19 932 068,81 Kč
19 970 500,- Kč

pořadí nabídky:
První
Druhá
Třetí

21 149 299,53 Kč Čtvrtá
21 607 743,- Kč Pátá
21 865 557,37 Kč Šestá
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VCES a.s.
21 995 696,14 Kč Sedmá
KVIS Pardubice a.s.
22 686 976,- Kč Osmá
STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
24 855 701,97 Kč Devátá
„Společnost Vodovod Borovnice“, kterou
tvoří:
HABAU CZ s.r.o.
a
26 845 346,77 Kč Desátá
Held & Francke Baugesellschaft m.b.H
a
HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft
m.b.H.
*/ celková výše včetně vedlejších rozpočtových nákladů bez daně z přidané hodnoty (DPH),
uvedená v návrhu smlouvy
b)

v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „ZVZ“), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce
toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou.

Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější;
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
IČ:
nabídková cena:

II.

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Akciová společnost
25275119
13 188 765,16 Kč bez DPH
(slovy: třináctmilionůjednostoosmdesátosmtisícsedmsetšedesátpět
korun českých a šestnáct haléřů)

pověřuje

Ing. Josefa Bušáka, starostu obce:
a)

podepsáním Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce;

b)

podepsáním Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce pro všechny
dotčené uchazeče;

c)

rozesláním Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce všem
dotčeným uchazečům prostřednictvím datové schránky obce;

d)

podepsání smlouvy o dílo se shora uvedeným vybraným uchazečem takto:
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 ZVZ
uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud
nebudou ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 ZVZ, uzavře zadavatel
smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce
vybraného uchazeče.
H: Návrh usnesení byl schválen 7 hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti.
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K bodu 8)
Diskuse:
 Ve volebním programu bylo před čtyřmi lety několik věcí, které se nesplnily. Jak to
vypadá s ordinacemi?
o Nesplněné úkoly byly předneseny na minulém zasedání obecního
zastupitelstva. Konkrétně ordinace v budově čp. 259 není možné řešit z důvodu
nedostatečného množství vody ve studni a nevyhovujícímu septiku.
o Úkol: --o Termín: --o Zodpovídá: --K bodu 9)
Závěr: Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat v listopadu 2014.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Počet stran zápisu 5
Počet stran usnesení 3
Ostatní přílohy 18
Hana Votočková v.r.
Miroslav Pilař v.r.
Zapsal dne 31.10.2014
Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici
Datum:

31.10.2014

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Starostou obce Ing. Josefa Bušáka.
2. Místostarostou obce pana Pavla Votočka.
3. Vytvoření kontrolního a finančního výboru, zřízení komise sociálně zdravotní, komise
životního prostředí, komise pro školství, kulturu a tělovýchovu.
4. Předsedou finančního výboru je Hana Votočková, předsedou kontrolního výboru
Ondřej Lejdar, předsedou sociální komise Květa Štilcová, předsedou komise životního
prostředí Karel Novák, předsedou komise pro školství, kulturu a tělovýchovu Miroslav
Pilař.
5. Funkci starosty obce jako uvolněnou do 31.12.2014. Starostovi náleží odměna dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb, ve znění pozdějších předpisů tj. 32641 Kč.
6. Funkci starosty obce jako neuvolněnou od 1.1.2015. Starostovi schvaluje odměnu v
souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb, ve znění pozdějších předpisů ve výši 19000
Kč, odměna bude vyplácena od 1.1.2015.
7. Funkci místostarosty obce jako neuvolněnou. Místostarosta bude pobírat odměnu ve
výši 2000 Kč počínaje dnem 1.11.2014.
8. Funkce předsedů výborů a komisí jako neuvolněné. Předseda komise bude pobírat
měsíční odměnu 600 Kč počínaje dnem 1.11.2014
9. Postup hodnotící komise při posouzení a hodnocení nabídek, včetně pořadí nabídek ve
veřejné zakázce „Vodovod Borovnice“ (Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo
uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 8.9.2014 pod evidenčním číslem VZ:
494156; dále také „Veřejná zakázka“), navrženého hodnotící komisí ve Zprávě o
posouzení a hodnocení nabídek takto:
obchodní firma/název/jméno a příjmení
uchazeče:
Stavoka Kosice, a.s.
VPK Suchý s.r.o.
Porr a.s.
Společnost „AQUA-ZEPR“, kteou tvoří:
AQUASYS spol. s r.o.
a
ZEPRIS s.r.o.
BAK stavební společnost, a.s.
SYNER VHS Vysočina, a.s.
VCES a.s.
KVIS Pardubice a.s.
STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
„Společnost Vodovod Borovnice“, kterou
tvoří:
HABAU CZ s.r.o.
a
Held & Francke Baugesellschaft m.b.H
a
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nabídková cena bez DPH
*/ (uvedená v návrhu
smlouvy):
13 188 765,16 Kč
19 932 068,81 Kč
19 970 500,- Kč

pořadí nabídky:
První
Druhá
Třetí

21 149 299,53 Kč Čtvrtá
21 607 743,- Kč
21 865 557,37 Kč
21 995 696,14 Kč
22 686 976,- Kč
24 855 701,97 Kč

Pátá
Šestá
Sedmá
Osmá
Devátá

26 845 346,77 Kč Desátá

Strana 6

HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft
m.b.H.
*/ celková výše včetně vedlejších rozpočtových nákladů bez daně z přidané hodnoty (DPH),
uvedená v návrhu smlouvy
10. v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „ZVZ“), rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce
toho uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Identifikační údaje uchazeče, jehož nabídka byla zadavatelem vybrána jako nejvhodnější;
obchodní firma:
sídlo:
právní forma:
IČ:
nabídková cena:

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Akciová společnost
25275119
13 188 765,16 Kč bez DPH
(slovy: třináctmilionůjednostoosmdesátosmtisícsedmsetšedesátpět
korun českých a šestnáct haléřů)

11. p o v ě ř u j e Ing. Josefa Bušáka, starostu obce:
a. podepsáním Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce;
b. podepsáním Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce pro
všechny dotčené uchazeče;
c. rozesláním Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ve Veřejné zakázce všem
dotčeným uchazečům prostřednictvím datové schránky obce;
d. podepsání smlouvy o dílo se shora uvedeným vybraným uchazečem takto:
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek podle § 110 odst. 4 ZVZ
uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud
nebudou ve stanovené lhůtě podány námitky podle § 110 odst. 4 ZVZ, uzavře zadavatel
smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.
Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce
vybraného uchazeče.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Znění Jednacího řádu zastupitelstva obce Borovnice.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
o Úkol: Připravit návrh rozpočtu
o Termín: Do 14.11.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

BOR-TR/0711/2014
BOR-TR/0711/2014

Strana 7

o Úkol: Zajistit personální obsazení jednotlivých výborů a komisí
o Termín: Do 21.11.2014
o Zodpovídá: Ing. Josef Bušák

Pavel Votoček v.r.
místostarosta
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Ing. Josef Bušák v.r.
starosta obce
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