OBEC BĚLÁ U JEVÍČKA
Bělá u Jevíčka 7, 569 43 Bělá u Jevíčka
__________________________________________________________________________________________________

Zápis
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka,
konaného dne 10.8.2022 od 16:30 hodin v sále kulturního domu v Bělé u Jevíčka.
Zasedání Zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 16:30 hodin starostou obce Petrem Nárožným.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bělá
u Jevíčka zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1.8.2022 do 10.8.2022.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, p. Továrek byl omluven
(z celkového počtu 7 členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Starosta se zeptal, zda ověřovatelé předchozího zápisu p. Vaškové a p. Dražila mají
k tomuto zápisu připomínky. Oba bez připomínek.
Starosta dal hlasovat o schválení zápisu z minulého zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje zápis a usnesení č. 28 ze zasedání ZO dne 8.6.2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

1. Schválení programu:
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Návrh programu:
Schválení programu.
Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Rozpočtové opatření č. 3/2022.
Veřejná zakázka „Manažer projektu – Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“
a „Příkazní smlouva“.
5. Veřejná zakázka „Projektová dokumentace pro provedení stavby – Bělá u Jevíčka
ČOV a splašková kanalizace“ a „Smlouva o dílo“.
6. Veřejná zakázka „Administrace dotačního projektu a veřejné zakázky – Vybudování
víceúčelového sportovního hřiště Bělá u Jevíčka“ a „Smlouva o poskytování služeb“.
7. Veřejná zakázka „Administrace veřejné zakázky – Novostavba venkovního zázemí
ke kulturnímu domu Bělá u Jevíčka“ a Příkazní smlouva.
1.
2.
3.
4.
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8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022739/VB/2 Bělá
u Jevíčka p.č. 168/5, SS200, knn.
9. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 445/5 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
10. Žádost o pronájem částí pozemků p.č. 19 a p.č. 17 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
11. Informace starosty o odpadovém hospodářství.
12. Různé.
13. Diskuze.
14. Závěr.
Starosta se zeptal na případné další změny či doplnění programu. Žádné doplňující body nebo
připomínky nebyly vzneseny a starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje program 29. zasedání Zastupitelstva obce Bělá
u Jevíčka.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Starosta jmenoval ověřovatele zápisu p. Ing. Illeho a p. Kobelku a zapisovatelkou p. Vaškovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka určuje ověřovatele zápisu Ladislava Illeho a Ivo Kobelku,
zapisovatelku Markétu Vaškovou.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

3. Rozpočtové opatření č. 3/2022.
Starosta předal slovo předsedovi FV p. Dražilovi, který seznámil zastupitele s rozpočtovým
opatřením č. 3/2022, které projednal FV a doporučil ZO ke schválení. Ze strany zastupitelů nebylo
dalších dotazů. RO je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

4. Veřejná zakázka „Manažer projektu – Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“
a „Příkazní smlouva“.
Starosta informoval, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za dodržení § 6 tohoto zákona. V rámci veřejné
zakázky „Manažer projektu – Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“ byla vypracována
na základě Příkazní smlouvy č. 11/2022 firmou Jiří Abrahám zadávací dokumentace a s výzvou
k podání nabídky a prokázání kvalifikace bylo osloveno pět firem. Starosta dále ustanovil
hodnotící komisi pro výběrové řízení ve složení: Ing. Ladislav Ille, Markéta Vašková, Ivo
Kobelka, Zdeněk Dražil, Antonín Petr a náhradníky Pavel Továrek, Pavlína Nárožná a Lucie
Bubeníková. Komise se sešla dne 20.7.2021 v 16:30 hodin k otevírání obálek a vyhodnotila čtyři
předložené nabídky. Podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny a prokázání splnění
kvalifikace komise ustanovila následující pořadí dle ceny bez DPH:
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1. VRV a.s., Divize 05 Brno, Podsedky 751/3, 625 00 Brno
195.000,- Kč
2. AP INVESTING s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno
480.000,- Kč
3. Alatere profi s.r.o., Lidická 292/38, 155 00 Praha 5, Smíchov
488.000,- Kč
4. ERV s.r.o., nám ČSA 37, 551 01 Jaroměř
590.000,- Kč
5. GRANTEX A.G., Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1
nabídka nebyla v termínu podána
Hodnotící komise doporučila jako nejvhodnější nabídku od firmy VRV a.s., Divize 05 Brno,
Podsedky 751/3, 625 00 Brno, IČ: 47116901 za cenu 195.000,- Kč bez DPH.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky –
přidělení zakázky“ a dále předložil ke schválení „Příkazní smlouvu“ s vítěznou firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Manažer projektu – Bělá
u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“ Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení
veřejné zakázky firmě Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Divize 05, Podsedky 751/3, 625
00 Brno, IČ: 47116901, za cenu 195.000,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje Příkazní smlouvu
s touto firmou.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

5. Veřejná zakázka „Projektová dokumentace pro provedení stavby – Bělá u Jevíčka ČOV
a splašková kanalizace“ a „Smlouva o dílo“.
Starosta informoval, že se jedná o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za dodržení § 6 tohoto zákona. V rámci veřejné
zakázky na vypracování „Projektové dokumentace pro provedení stavby – Bělá u Jevíčka ČOV
a splašková kanalizace“ byla vyhotovena na základě Příkazní smlouvy č. 11/2022 firmou Jiří
Abrahám zadávací dokumentace a s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace byly
osloveny tři firmy. Starosta dále ustanovil hodnotící komisi pro výběrové řízení ve složení: Ing.
Ladislav Ille, Markéta Vašková, Ivo Kobelka, Zdeněk Dražil, Antonín Petr a náhradníky Pavel
Továrek, Pavlína Nárožná a Lucie Bubeníková. Komise se sešla dne 20.7.2021 v 16:00 hodin
k otevírání obálek a vyhodnotila tři předložené nabídky. Podle hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny a prokázání splnění kvalifikace komise ustanovila následující pořadí dle ceny bez
DPH:
1. RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
2. VIS s.r.o., Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové
3. VK CAD s.r.o., Vraclavská 285, 566 01Vysoké Mýto

750.000,- Kč
795.000,- Kč
890.000,- Kč

Hodnotící komise doporučila jako nejvhodnější nabídku od firmy RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka
404, 533 52 Pardubice, za cenu 750.000,- Kč bez DPH.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky –
přidělení zakázky“ a dále předložil ke schválení „Smlouvu o dílo“ s vítěznou firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci veřejné zakázky „Projektová dokumentace
pro provedení stavby – Bělá u Jevíčka ČOV a splašková kanalizace“ Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky firmě RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404,
533 52 Pardubice IČ: 26014327, za cenu 750.000,- Kč bez DPH a zároveň schvaluje Smlouvu
o dílo s touto firmou.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.
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6. Veřejná zakázka „Administrace dotačního projektu a veřejné zakázky – Vybudování
víceúčelového sportovního hřiště Bělá u Jevíčka“ a „Smlouva o poskytování služeb“.
Starosta informoval, že žádost o dotaci na vybudování víceúčelového sportovního hřiště v Bělé
u Jevíčka v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2022“ byla doporučena
MMR k poskytnutí. Pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné nejpozději do 30.9.2022
doložit potřebné podklady, mimo jiné se jedná o položkový rozpočet – zajištěn od Ing. Vlastimila
Nárožného. Dále bylo nutné v rámci VZMR zajistit „Administraci dotačního projektu a veřejné
zakázky – Vybudování víceúčelového sportovního hřiště Bělá u Jevíčka“. Starosta vypracoval
žádost o zpracování cenové nabídky a oslovil tři firmy. Ve stanoveném termínu obdržel nabídky
od tří nabízejících v cenách bez DPH:
1. SMS služby s.r.o, V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4
44.000,- Kč
2. TENDRA s.r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník
54.000,- Kč
3. EGRANT s.r.o., Veverkova 1343/1, 500 02 Hr. Králové
90.000,- Kč
Starosta jako zadavatel VZMR I. kategorie rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky od firmy SMS
služby s.r.o., Praha 4 a předkládá ke schválení „Smlouvu o poskytování služeb“ s touto vítěznou
firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí v rámci VZMR I. kategorie „Administrace
dotačního projektu a veřejné zakázky – Vybudování víceúčelového sportovního hřiště Bělá
u Jevíčka“ výběr firmy SMS služby s.r.o., V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4, IČ: 06784771
za cenu 44.000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci VZMR I. kategorie „Administrace
dotačního projektu a veřejné zakázky – Vybudování víceúčelového sportovního hřiště Bělá
u Jevíčka“ „Smlouvu o poskytování služeb“ s firmou SMS služby s.r.o., V Rovinách 934/40, 140
00 Praha 4, IČ: 06784771.
Výsledek hlasování: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

7. Veřejná zakázka „Administrace veřejné zakázky – Novostavba venkovního zázemí
ke kulturnímu domu Bělá u Jevíčka“ a „Příkazní smlouva“.
Starosta informoval, že na základě poskytnuté dotace od PK na vybudování venkovního zázemí
KD je nutné v rámci VZMR zajistit „Administraci veřejné zakázky – Novostavba venkovního
zázemí ke kulturnímu domu Bělá u Jevíčka. Starosta vypracoval žádost o zpracování cenové
nabídky a oslovil tři firmy. Ve stanoveném termínu obdržel nabídky od dvou nabízejících v cenách
bez DPH:
1. Aleš Petržela – administrace veřejných zakázek, Třebčín 272, 783 42 Třebčín
17.500,- Kč
2. SMS služby s.r.o., V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
19.000,- Kč
3. TENDRA spol. s r.o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník
cenová nabídka nepodána
Starosta jako zadavatel VZMR I. kategorie rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky od firmy Aleš
Petržela, 783 42 Třebčín 272, a předkládá ke schválení „Příkazní smlouvu“ s touto vítěznou
firmou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka bere na vědomí v rámci VZMR I. kategorie „Administrace
veřejné zakázky – Novostavba venkovního zázemí ke kulturnímu domu Bělá u Jevíčka“ výběr
firmy Aleš Petržela, Třebčín 272, 783 42 Třebčín, IČ: 02918048 za cenu 17.500,- Kč.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje v rámci VZMR I. kategorie „Administrace veřejné
zakázky – Novostavba venkovního zázemí ke kulturnímu domu Bělá u Jevíčka“ „Příkazní
smlouvu“ s firmou Aleš Petržela, Třebčín 272, 783 42 Třebčín, IČ: 02918048.
Výsledek hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Petr)

Návrh byl přijat.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022739/VB/2 Bělá u Jevíčka
p.č. 168/5, SS200, knn.
Obec jako vlastník pozemků p.č. 164/2, p.č. 164/6, p.č. 168/2 a p.č. 918/1, vše v k.ú. Bělá u Jevíčka
uzavřela dne 15.7.2021 s ČEZ Distribuce, a.s., Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene (p. DXXXXXX). Stavba byla již dokončena a starosta předkládá ke schválení Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022739/VB/2, Bělá u Jevíčka p.č.168/5,
SS200, knn s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
15.400,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2022739/VB/2, Bělá u Jevíčka p.č. 168/5, SS200, knn“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, za jednorázovou náhradu ve výši 15.400,- Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

Návrh byl přijat.

9. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 445/5 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
Pan RXXXXXX DXXXXXX, bytem Smolná X, podal žádost o pronájem části pozemku p.č. 445/5
k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 10 m2, za účelem stavby zastřešeného parkovacího stání pro
osobní automobil. V zájmovém území nejsou žádné inženýrské sítě. Záměr pronájmu byl vyvěšen
úřední desce od 1.7.2022 do 18.7.2022. K tomuto záměru nebyla vznesena žádná námitka či
připomínka. Cena místně obvyklá za pronájem podobných pozemků činí 1,- Kč/m2/rok, minimálně
však 50,- Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem části pozemku p.č. 445/5 v k.ú. Smolná
u Jevíčka o výměře 10 m2 panu RXXXXXX DXXXXXX, Smolná X, 569 43 Bělá u Jevíčka, za cenu
50,- Kč/rok.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

10. Žádost o pronájem částí pozemků p.č. 19 a p.č. 17 v k.ú. Smolná u Jevíčka.
Paní KXXXXXX NXXXXXX, bytem Smolná X, podala žádost o pronájem částí pozemků p.č. 19
a p.č. 17, vše v k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 70 m2, za účelem stavby zastřešeného parkovacího
stání pro osobní automobil a historicky užívané a oplocené předzahrádky. V blízkosti zájmového
území je veden plyn a stavba přístřešku je umístěna mimo ochranné pásmo. Záměr pronájmu byl
vyvěšen úřední desce od 25.7.2022 do 10.8.2022. K tomuto záměru nebyla vznesena žádná
námitka či připomínka. Cena místně obvyklá za pronájem podobných pozemků činí 1,- Kč/m2/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 19 a p.č. 17, obojí
v k.ú. Smolná u Jevíčka o výměře 70 m2 paní KXXXXXX NXXXXXX, Smolná X, 569 43 Bělá
u Jevíčka, za cenu 70,- Kč/rok.
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.
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11. Informace starosty o odpadovém hospodářství.
Starosta uvedl, že podle nového zákona o odpadech mají obce už v roce 2025 třídit 60 %
z vyprodukovaných odpadů (v r. 2030 nejméně 65 % a v r. 2035 70 %). Při neplnění těchto
třídících cílů budou obce čekat vysoké finanční postihy. Obce DSO se pohybují v intervalu třídění
25 % až 65 % podle toho, jak přistoupily k třídění. Naše obec má nadprůměrné výsledky, kdy se
pohybuje na hranici 55 %. Po počátečním výrazném zlepšení po zavedení třídění door to door, ale
naše výsledky již dva roky stagnují a nezlepšují se. Dle výsledků obcí, kde třídí door to door kromě
plastů a papíru i bioodpad do hnědých popelnic se zdá, že šancí, jak splnit třídící limity, je odklon
bioodpadu z černých popelnic zavedením hnědých popelnic. Dle výsledků studií průměrná černá
nádoba obsahuje cca 35 % bioodpadu, což je dle názoru starosty přehnaný odhad.
V minulosti se uvádělo, že do třídících limitů bude možné započítat i bioodpad z kompostérů
(zejména, když byly kompostéry ze strany státu dotačně podpořeny), což by obcím pomohlo
v plnění stanovených limitů, jenže tato varianta padla.
DSO TS MH vyzývá všechny obce, které nemají zavedený kompletní D2D systém (plast, papír,
bio), aby zvážili, zda se nepřipojí k žádosti o dotaci z OPŽP, kterou bude DSO podávat.
Starosta uvedl, že zavedením svážení hnědých popelnic by došlo k dalšímu navýšení nákladů
na odpady (odhad cca 150 tis Kč/rok). Jsme na vesnici a bioodpad by měl zůstat zde změnou
na kvalitní kompost, místo spalování další nafty a zvyšování už tak dost vysokých nákladů
na likvidaci odpadů. Ve stejném smyslu zazněly i příspěvky ostatních zastupitelů p. Petra,
p. Dražila a p. Illeho s tím, že je nutné apelovat na občany vysvětlující kampaní, aby se zvýšil
podíl vytříděných složek a kleslo množství směsného odpadu. Tím bychom měli dosáhnout
požadovaných třídících cílů.
P. Petr navrhnul udělat u občanů, kteří mají pravidelně dvě-tři plné popelnice SKO i mimo zimní
měsíce, tzv. kontrolní výsyp. V tomto smyslu bychom měli občany informovat, aby věděli, co je
čeká.
Starosta dále uvedl, že dalším možným řešením tohoto problému by bylo zavedení vážení černých
popelnic, jenže zde vyvstává problém, že by všichni museli mít očipované plastové popelnice.
Možná by stálo za úvahu pořízení nových černých popelnic obcí s tím, že by se tato investice
v budoucnu vrátila právě v úsporách.
Dále starosta předal slovo zaměstnankyni obce p. Bubeníkové, která provádí kontrolu kontejnerů,
a která promluvila o tom, co všechno se v kontejnerech nachází.
Jednotným názorem zastupitelů, který vyplynul z jednání, je nezavádět svoz hnědých popelnic, ale
připojit se k žádosti o dotaci na pořízení dalších popelnic na plast a papír.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje připojení se k žádosti o dotaci z OPŽP v rámci DSO
TS MH na pořízení barevných popelnic na tříděný odpad – plast a papír.
Výsledek hlasování: 6 Pro:

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

12. Různé.
12.1 Zřízení pracovního místa
Starosta uvedl, že se podařilo od 1.6.2022 sjednat od ÚP v rámci programu „Podpora forem
flexibilního zaměstnávání“ příspěvek pro p. Jurčagovou na poloviční úvazek z důvodu péče
o člena domácnosti. Situace se však změnila umístěním pečované osoby do ústavu a tím končí
i příspěvek ze strany ÚP. Z těchto důvodů starosta navrhuje zřízení dělnického pracovního místa
na dobu od 1.9. do 30.11. 2022. Zastupitelé vyjádřili v tomto smyslu souhlasné stanovisko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Bělá u Jevíčka schvaluje vznik jednoho dělnického pracovního místa u Obce
Bělá u Jevíčka na dobu určitou od 1.9.2022 do 30.11.2022.
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Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat

12.2 Snesení elektrického vedení nn z budovy OÚ
Starosta informoval, že bylo provedeno snesení el. vedení nízkého napětí z budovy OÚ a přepojení
budovy OÚ na nové přípojné místo SP 100.
12.3 Pouť v Bělé u Jevíčka
Starosta upřesnil, že pouť se letos koná během víkendu 27.- 28. srpna, jak je ostatně uvedeno
v obecním kalendáři, tzn. dne 27.8. Mše svatá u kostelíčka sv. Bartoloměje a pouťová zábava
v Haldách, v neděli vystoupení Vladimíra Hrona v KD. Pouťové atrakce na hřišti jsou domluveny.
Starosta vyzval občany, aby vzali svoje pouťové hosty na nedělní zábavný program Vladimíra
Hrona ABECEDA HVĚZD, je to jedinečná příležitost vidět naživo tohoto známého umělce.
12.4 Informace starosty o konání posledního zasedání ZO
Starosta informoval, že se bude konat ještě jedno zasedáno ZO v tomto složení.

13. Diskuse
13.1 p. PXXXXXX se zeptal, na jaké sporty bude víceúčelové sportovní hřiště. Místostarosta
odpověděl: na fotbal, tenis, florbal, basketbal, nohejbal, házenou a v zimě se může nastříkat voda
na led.
13.2 p. MXXXXXX se zeptal, zda máme prověřené nejlevnější firmy, které vyhrály v rámci VZ.
Starosta odpověděl, že oslovujeme pouze ověřené firmy. Navíc dnes schvalované VZ se netýkaly
dodavatelů stavebních prací.
13.3 p. BXXXXXX ze Smolné se zeptal, zda byla na VZ „manažer projektu kanalizace“
vyhotovena zadávací dokumentace a proč ji nezveřejňujeme. Starosta odpověděl, že ZD byla
samozřejmě vyhotovena a že v případě zájmu do ní může tazatel nahlédnout na OÚ. Na
zveřejňování všech dokumentů nemáme kapacity.
13.4 p. PXXXXXX měl dotaz, kdy budou zahájeny práce na kontejnerovém stání a na křížku
v Maloníně. Starosta odpověděl, že opakovaně vyzval firmy k zahájení prací, zatím mají dle SoD
čas.
14. Závěr.
Starosta popřál všem pevné zdraví, poděkoval přítomným za účast a v 17:35 hod zasedání ukončil.

Zápis vyhotoven dne: 12.8.2022, upravil: Petr Nárožný

Ověřovatelé: Ing. Ladislav Ille v.r.
Ivo Kobelka v.r.

Starosta:

Nárožný Petr v.r.
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