ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného dne
29.9. 2014 v 19.00 hod. v kulturním domě v Bohdalově
Přítomni: Ing. Arnošt Juda, p. Josef Dvořák, Ing. Ivana Lisnerová, p. Jiří Rosecký,
Ing. Milan Šípek, Ing. Karel Mužátko, Ing. Luděk Kuba - dostavil se v 19:25,
Ing. Stanislav Prokeš – dostavil se v 19:27,
omluven:
občanů: 14
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva městyse Bohdalov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19.00 hodin starostou městyse Bohdalov (dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomno 6 (šest) členů
zastupitelstva (z celkového počtu 8 všech členů zastupitelstva) a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelku zasedání zastupitelstva Ing. Ivanu Lisnerovu a jako
ověřovatele zápisu navrhl Ing. Milana Šípka a Ing. Karla Mužátka. Vyzval zastupitele, aby se
vyjádřili, zda mají jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Milana
Šípka a Ing. Karla Mužátka
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a dotázal se
zastupitelů, zda mají návrhy na doplnění nebo připomínky k programu. K programu nebyly
vzneseny jiné návrhy.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Zpráva o činnosti zastupitelstva městyse od posledního zasedání
Rozpočtová opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 a 11/2014
Zapojení finančních prostředků z předchozích let do rozpočtu běžného roku
Ukončení mandátu přísedícího u okresního soudu
Žádosti ZŠ a MŠ Bohdalov č.j. 896/2014 a 897/2014

Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO Přibyslav
Navýšení základního kapitálu LDO Měřín, projednání výše nájemného LDO Měřín
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Snížení energetické náročnosti objektu
obecního úřadu a mateřské školy v městysi Bohdalov
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací Bohdalov Na městečku – ke hřbitovu
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 250
v Bohdalově
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Bohdalov – kanalizace a ČOV
Podání žádosti na MŠMT – Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
Různé
Diskuse
Závěr

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje předložený program
ustavujícího zasedání
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

4. Kontrola usnesení z posledního zasedání zastupitelstva
Předsedající konstatoval, že na předchozím zasedání zastupitelstva nebyly uloženy žádné
úkoly.
5. Zpráva o činnosti zastupitelstva městyse od posledního zasedání
Předsedající uvedl, že se od posledního zasedání zastupitelstvo sešlo na dvou pracovních
jednáních a zabývalo se těmito záležitostmi
-

zateplení a rekonstrukce budovy úřadu městyse a školky
Územní plán městyse
Oprava místní komunikace a chodníků od KD do městečka, rozpočet, výběrové řízení
Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV a kanalizace, termíny, komise do VŘ
Žádost o prodloužení smlouvy na provozování pouťových atrakci – p. Hubená
Problém s dostatečnou kapacitou kanalizace při přívalových deštích – Prokešovi, stoka
od ZŠ – Chmelařovi, Neumanovi, Křesťanovi, Pelikánovi, Urbanovi…
Žádost o výměnu plynového kotle a instalaci průtokového ohřívače vody v obecním
bytě č.p. 45 (p. Slámová)
Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ na MŠMT, nový dotační titul,
vyhodnocení v průběhu září 2014
Žádosti ZŠ, přijetí darů, vyřazení majetku,
Žádost p. Pavel Sommer – zřízení zpevněné plochy cca 16 m2 na vlastní náklady před
domem č.p. 260, souhlas
Žádost MS Bohdalov – prominutí nájmu KD, souhlas

6. Rozpočtová opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 a 11/2014
Starosta městyse předložil zastupitelstvu městyse rozpočtová opatření č. 6/2014, 7/2014,
8/2014, 9/2014, 10/2014 a 11/2014. O rozpočtových opatřeních č. 6/2014, 7/2014, 8/2014,
9/2014 a 10/2014 rozhodl starosta městyse. Provedená rozpočtová opatření jsou do výše
limitu stanoveného zastupitelstvem Městyse Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo

konstatuje jeho věcnou správnost. Rozpočtové opatření č. 11/2014 je předloženo
zastupitelstvu městyse k projednání a schválení.
Rozpočtové opatření městyse č. 6/2014
Výdaje § 2321 navýšeny o částku

400 000,- Kč

Výdaje § 3639 sníženy o částku

400 000,- Kč

Rozpočtové opatření městyse č. 7/2014
Výdaje § 2321 navýšeny o částku

400 000,- Kč

Výdaje § 3639 sníženy o částku

400 000,- Kč

Rozpočtové opatření městyse č. 8/2014
Výdaje § 2321 navýšeny o částku

372 000,- Kč

Výdaje § 3639 sníženy o částku

372 000,- Kč

Rozpočtové opatření městyse č. 9/2014
Příjmy byly povýšeny o částku

60 452,- Kč

Výdaje byly povýšeny rovněž o částku

60 452,- Kč

Rozpočtové opatření městyse č. 10/2014
Příjmy byly povýšeny o částku

54 600,- Kč

Výdaje byly povýšeny rovněž o částku

54 600,- Kč

Rozpočtové opatření městyse č. 11/2014
Příjmy byly povýšeny o částku

39 270,- Kč

Výdaje byly povýšeny o částku

1 389 270,- Kč

Podrobný rozpis rozpočtových opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014, 10/2014 a
11/2014 je přílohou tohoto zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení
rozpočtových opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014 a 10/2014. Rozpočtová opatření
č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014 a 10/2014 jsou do výše limitu stanoveného zastupitelstvem
Městyse Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jejich věcnou správnost
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

V 19:25 se dostavil Ing. Luděk Kuba, v 19:27 se dostavil Ing. Stanislav Prokeš,
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2014.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

7. Zapojení finančních prostředků z předchozích let do rozpočtu běžného roku
Předsedající navrhuje zastupitelstvu městyse přijmout usnesení k zapojení finančních
prostředků z předchozích let do rozpočtu běžného roku v částce 1 350 000,- Kč. Z toho částku
1 100 000,- Kč na paragraf 3639, položku 6121 (účel – rekonstrukce budovy MŠ) a částku
250 000,- Kč – rezerva rozpočtu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje zapojení finančních prostředků
z předchozích let do rozpočtu běžného roku v částce 1 350 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

8. Ukončení mandátu přísedícího u okresního soudu
Předsedající informoval o přípise z Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou týkající se volby
přísedících Okresního soudu na období 2014 – 2018 a navrhnul zastupitelstvu následující
usnesení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov v souvislosti s ukončením mandátu
přísedícího u okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a současně s oznámením p. Anny
Páralové o tom, že nehodlá v dalším volebním období kandidovat na funkci přísedící
Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, odvolává p. Annu Páralovu, Bohdalov č.p. 212,
z funkce přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. .
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

9. Žádosti ZŠ a MŠ Bohdalov č.j. 896/2014 a 897/2014
Městys Bohdalov jako zřizovatel ZŠ a MŠ obdržel od ředitelství školy dvě žádosti.
Č.j. 896/2014 - v souvislosti s probíhající rekonstrukcí mateřské školy řeší vedení školy také
otázku budoucí vybavenosti v nově opravených prostorách MŠ. V této souvislosti oslovilo
spádové obecní úřady s prosbou o finanční přispění na vnitřní zařízení. Jedná se především
o hrací koberce do tříd, úložné police, zařízení kuchyněk. Obec Pokojov přislíbila předběžně
30 000 Kč, obec Rudolec 50 000,- Kč. S odvoláním na Zřizovací listinu, čl. 3.1, je nutný
k přijetí výše uvedených finančních darů souhlas zřizovatele.
Č.j. 897/2014 - ZŠ a MŠ Bohdalov žádá o souhlas zřizovatele s návrhem na vyřazení DDHM
k 30.9.2014, uč. 028, 088 v částce 96 017,- Kč dle přiloženého seznamu .
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje souhlas městyse Bohdalova
jakožto zřizovatele ZŠ a MŠ Bohdalov, k přijetí finančních darů Základní školou
a mateřskou školou Bohdalov od obecních úřadů Pokojov a Rudolec určených na pořízení
vnitřního zařízení nově rekonstruované mateřské školy.
Ukládá vedení školy sepsat s dotčenými obcemi darovací smlouvy na poskytnuté finanční
dary.
Dále ukládá příspěvkové organizaci použít takto získané finanční prostředky pouze na
vnitřní vybavení školy.
Ukládá také příspěvkové organizaci následně informovat obecní úřady o konkrétním
způsobu použití finančního daru.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje žádost ZŠ a MŠ Bohdalov návrh na vyřazení DDHM k 30.9.2014, uč. 028, 088 v částce 96 017,- Kč dle přiloženého
seznamu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

10. Dodatek č. 3 ke smlouvě nájemní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO Přibyslav
Předsedající seznámil zastupitelstvo se zněním dodatku č.3 ke smlouvě nájemní mezi
podílnickými obcemi LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi. Dodatek č.3 upravuje výši
nájemného.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě
nájemní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi a pověřuje starostu
městyse k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (Jiří Rosecký)

Usnesení bylo schváleno

11. Navýšení základního kapitálu LDO Měřín, projednání výše nájemného LDO Měřín
Předsedající seznámil zastupitelstvo městyse s dopisem z LDO Měřín k projednání výše
nájemného pro podílnické obce LDO Měřín a dále k projednání navýšení základního kapitálu
družstva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje výši nájemného v Lesním
družstvu obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČO 63491770 na 50 % z tržeb za
prodané dříví.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (Jiří Rosecký)

Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení: Navýšení základního kapitálu v Lesním družstvu obcí Měřín, družstvo,
Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČO 63491770 na 1000 Kč na jeden členský podíl
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (Jiří Rosecký)

Usnesení bylo schváleno

12. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Snížení energetické náročnosti objektu
obecního úřadu a mateřské školy v městysi Bohdalov
Předsedající seznámil přítomné s průběhem VŘ
Osloveny byly celkem tři firmy
POŘ.
Č.

UCHAZEČ

1.

KONIG CZ, spol. s r.o.

2.

T.M.V. s.r.o.,
Ing. Milan Teplý

3.

PKS stavby a.s.

SÍDLO / MÍSTO
PODNIKÁNÍ
Veselská 17/33, 59101 Žďár
nad Sázavou, IČ 45477752
Nádražní 1400, 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem IČ: 15544419
Brněnská 126/38, 59101 Žďár
nad Sázavou, IČ 46980059

NABÍDKOVÁ
CENA BEZ DPH
5 834 723,00
5 714 647,00

Firma T.M.V. s.r.o., Ing. Milan Teplý se omluvil z účasti ve výběrovém řízení z důvodu
vytíženosti svých kapacit v požadovaném termínu realizace díla.
Nabídka firmy KONIG CZ, spol. s r.o. neobsahovala smlouvu o dílo. Nebyl tedy splněn jeden
ze dvou základních předpokladů pro splnění požadavků na úplnost nabídky, posuzovaných
během otevírání obálek. Firma KONIG CZ spol. s r.o. byla tedy vyloučena ze zadávacího
řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
Hodnotící komise vyhodnotila tedy jako nejvhodnější dle stanovených hodnotících kritérií
nabídku uchazeče firmy: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou,
IČ: 46980059, a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu v rozsahu, znění a za podmínek
zadávacího řízení s tímto uchazečem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova bere na vědomí doporučení hodnotící
komise a schvaluje následující rozhodnutí
„ Zadavatel veřejné zakázky, městys Bohdalov, rozhodl na základě závěru hodnotící komise
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu
obecního úřadu a mateřské školy v městysi Bohdalov“ vybrat uchazeče, který se
v hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny umístil jako první v pořadí, tedy nabídku
společnosti: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

13. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – Opravy místních komunikací Bohdalov
- Na městečku – ke hřbitovu
Předsedající seznámil přítomné s průběhem VŘ, s jednotlivými nabídky uchazečů
a s doporučením hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky.
Hodnocení nabídek: Pro hodnocení nabídek bylo stanoveno v zadávací dokumentaci jediné
kritérium – nejnižší nabídková cena.
Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny:
Číslo
nabídky Obchodní jméno uchazeče
1.

2.

3.

VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
U malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad
Sázavou IČ:13695355
COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9
Divize Silniční stavitelství- oblast Jih
provoz Žďár n. Sáz., Strojírenská ul.,
591 01 Žďár n. Sáz., IČ:26177005
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599

Nabídková
cena v Kč
bez DPH
2 056 034,00

Nabídková cena
v Kč včetně
DPH
2 487 801,00

1 794 662,00

2 171 541,00

2 174 960,00

2 631 702,00

Hodnocení proběhlo tak, že nabídky byly seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny
bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkou
cenou.

Hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích
podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00
Praha 9, IČ:26177005, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a doporučuje uzavřít
smlouvu s firmou COLAS CZ, a.s.,
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova bere na vědomí doporučení hodnotící
komise a schvaluje následující rozhodnutí
„ Zadavatel veřejné zakázky, městys Bohdalov, se na základě závěru a doporučení hodnotící
komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Opravy místních komunikací
Bohdalov - Na městečku – ke hřbitovu“ rozhodl vybrat uchazeče, který se v hodnocení
nabídek dle nejnižší nabídkové ceny umístil jako první v pořadí, tedy nabídku společnosti:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9, IČ:26177005
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

14. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Stavební úpravy interiéru budovy
č.p. 250 v Bohdalově
Předsedající seznámil přítomné s průběhem VŘ, s jednotlivými nabídkami uchazečů
a s doporučením hodnotící komise pro výběr nejvhodnější nabídky.
Celkové pořadí nabídek podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší cenová nabídka
(cena bez DPH):
POŘ.
Č.

UCHAZEČ

3.

PKS stavby a.s.

1.

SPH stavby s.r.o.

2.

STAREDO s.r.o.

SÍDLO / MÍSTO
PODNIKÁNÍ
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár
nad Sázavou,
IČ: 46980059
Průmyslová 1414, 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
IČ: 26230470
Maršovská 1358, 592 31 Nové
město na Moravě,
IČ: 28270495

NABÍDKOVÁ
CENA BEZ DPH
8 980 659,12

9 318 012,00

9 615 599,00

Hodnotící komise vyhodnotila jako nejvhodnější dle stanovených hodnotících kritérií nabídku
uchazeče č. 3, firmy: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:
46980059, a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu v rozsahu, znění a za podmínek
zadávacího řízení s tímto uchazečem.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova bere na vědomí doporučení hodnotící
komise a schvaluje následující rozhodnutí
„ Zadavatel veřejné zakázky, městys Bohdalov, se v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 b)
Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rozhodl na základě závěru
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavební úpravy interiéru
budovy č.p. 250 v Bohdalově“ vybrat uchazeče, který se v hodnocení nabídek dle nejnižší
nabídkové ceny umístil jako první v pořadí, tedy nabídku společnosti: PKS stavby a.s.,
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

15. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Bohdalov – kanalizace a ČOV
Předsedající seznámil přítomné s probíhajícím VŘ na dodavatele zakázky Bohdalov –
kanalizace a ČOV. Hodnotící komise si na svém posledním zasedání hodnocení nabídek
vyžádala doplnění nabídek uchazečů a dosud nevydala zprávu o hodnocení nabídek.
Vzhledem k výše uvedenému předsedající navrhl zastupitelstvu přijmout následující usnesení
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova odkládá rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby „Bohdalov – kanalizace a ČOV“ a ukládá
starostovi městyse svolat zasedání zastupitelstva s bodem programu výběr nejvhodnější
nabídky na dodavatele stavby na den 7.10. 2014 v 19.00 hod. do KD Bohdalov.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

16. Podání žádosti na MŠMT – Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
MŠMT vydalo v průběhu měsíce července pravidla pro podávání žádostí do nového dotačního
programu - Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Tento dotační program nabízí
možnost získání finančních prostředků na rekonstrukci prostor a navýšení kapacity MŠ
Bohdalov.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova schvaluje podání žádosti do dotačního
programu MŠMT „Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol“.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení bylo schváleno

17. Různé
Do bodu různé nebylo zařazeno nic k projednání
18. Diskuse
p. Jan Pokorný – dotazuje se zda se počítá s vybudováním chodníku v ulici u MŠ, voda
vtéká do dvorů rodinných domů, bezpečnost dětí,
p. Zdeněk Blaha – upozorňuje na propadle kanály a uzávěry vodovodních přípojek na místní
komunikaci u mateřské školy, ve směru od Jihlavy na obchvatu chybí solární panel
výstražného světla
Ing. Pavel Sedmidubský – dotazuje se na přesný termín dokončení rekonstrukce MŠ, zda
má městys zajištěny prostory pro děti i v případě prodloužení doby rekonstrukce, zda jsou
sjednány ve smlouvě dostatečné sankce vůči dodavateli za nedodržení termínu, navrhuje
umístění čistícího koberce při vstupu do MŠ
Odpověď: smlouva s vítězným uchazečem je sepsána s termínem dokončení 15.12.2014,
nicméně u takto rozsáhle rekonstrukce se nikdy nedá vyloučit posun termínu vzhledem
k nepředvídatelným okolnostem při kompletní stavební rekonstrukci jak celé budovy, tak
veškerých síťových a energetických rozvodů, posunutí termínu nemusí být pouze z důvodů
vzniklých na straně dodavatele díla, sankce jsou ve smlouvě sjednány, koberec lze umístittoto bude dojednáno s vedením ZŠ a MŠ

paní Lenka Lisnerová – lze využít koberce, které jsou v současné době uložené v KD,
navrhuje umístění odpadkového koše po cestě od ZŠ k požární zbrojnici, kritika roznášky
Novinek, někteří občané Novinky nedostávají,
p. Rychtecký dotaz co se bude dělat s nevyhovující kanalizací
p. Petr Vondrák – pobíhání psů, pokud chovatel psa sebere psí exkrementy, nemá je kam
vyhodit – navrhuje zřízení odpadkových košů na psí exkrementy
ing. Pavel Sedmidubský – kritika dopravních omezení způsobených chovatelskou výstavou
pro občany, hasiče, zdravotnickou službu
paní Lenka Lisnerová – je třeba dohodnout kompletní vyčistění sálu KD včetně vyčistění
parket po chovatelské výstavě
p. Radovan Fical – kritika umísťování zvířata do KD v průběhu chovatelské výstavy
p. Martin Pokorný – navrhuje zastupitelstvu městyse, aby zařadilo do investičních akcí
výstavbu chodníku podél krajské komunikace ve spodní části městyse od mostů u
Dolnomlýnského rybníka po odbočku na místní komunikaci k truhlářství Novák
pan Zdeněk Blaha – jak se stanovuje cena vodného a stočného
odpověď – cena vodného je stanovena dle oprávněných nákladů na výrobu vody a dle nákladů
na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod.
Ing. Pavel Sedmidubský – má něco obec ze zisku, který vytváří VAS
odpověď – VAS a.s. je v současné době vlastněna Svazem vodovodů a kanalizací měst a obcí
(SVKMO), v současné době probíhá rozdělení nerozděleného zisku z předchozích let
z hospodaření VAS a.s., předpokládá se, že v dalších letech bude zisk rozdělován mezi
vlastníky vodovodů formou dividendy
19) Závěr
Starosta městyse poděkoval přítomným za účast a za jejich příspěvky v diskusi a ve 21.20
hod. ukončil zasedání zastupitelstva.
S O U H R N U S N E S E N Í č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva městyse Bohdalov konaného 29.9. 2014 v 19 hod. v domě
kultury v Bohdalově
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje ověřovateli zápisu Ing.
Milana Šípka a Ing. Karla Mužátka
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje předložený program
ustavujícího zasedání
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov bere na vědomí informaci o provedení
rozpočtových opatření č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014 a 10/2014. Rozpočtová opatření
č. 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014 a 10/2014 jsou do výše limitu stanoveného
zastupitelstvem Městyse Bohdalov v usnesení 3/2011 a zastupitelstvo konstatuje jejich
věcnou správnost
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2014.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje zapojení finančních
prostředků z předchozích let do rozpočtu běžného roku v částce 1 350 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov v souvislosti s ukončením mandátu
přísedícího u okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou a současně s oznámením p. Anny
Páralové o tom, že nehodlá v dalším volebním období kandidovat na funkci přísedící
Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, odvolává p. Annu Páralovu, Bohdalov č.p. 212,
z funkce přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou. .
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje souhlas městyse Bohdalova
jakožto zřizovatele ZŠ a MŠ Bohdalov, k přijetí finančních darů Základní školou
a mateřskou školou Bohdalov od obecních úřadů Pokojov a Rudolec určených na
pořízení vnitřního zařízení nově rekonstruované mateřské školy.
Ukládá vedení školy sepsat s dotčenými obcemi darovací smlouvy na poskytnuté
finanční dary.
Dále ukládá příspěvkové organizaci použít takto získané finanční prostředky pouze na
vnitřní vybavení školy.
Ukládá také příspěvkové organizaci následně informovat obecní úřady o konkrétním
způsobu použití finančního daru.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje žádost ZŠ a MŠ Bohdalov návrh na vyřazení DDHM k 30.9.2014, uč. 028, 088 v částce 96 017,- Kč dle přiloženého
seznamu.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě
nájemní mezi podílnickými obcemi LDO a LDO se sídlem v Přibyslavi a pověřuje
starostu městyse k podpisu tohoto dodatku.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (Jiří Rosecký) Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalov schvaluje výši nájemného v Lesním
družstvu obcí Měřín, družstvo, Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČO 63491770 na 50 % z
tržeb za prodané dříví.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (Jiří Rosecký) Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Navýšení základního kapitálu v Lesním družstvu obcí Měřín, družstvo,
Náměstí 53, 594 42 Měřín, IČO 63491770 na 1000 Kč na jeden členský podíl
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (Jiří Rosecký) Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova bere na vědomí doporučení hodnotící
komise a schvaluje následující rozhodnutí

„ Zadavatel veřejné zakázky, městys Bohdalov, rozhodl na základě závěru hodnotící
komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
objektu
obecního úřadu a mateřské školy v městysi Bohdalov“ vybrat uchazeče, který se
v hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny umístil jako první v pořadí, tedy
nabídku společnosti: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ:
46980059
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova bere na vědomí doporučení hodnotící
komise a schvaluje následující rozhodnutí
„ Zadavatel veřejné zakázky, městys Bohdalov, se na základě závěru a doporučení
hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Opravy místních
komunikací Bohdalov - Na městečku – ke hřbitovu“ rozhodl vybrat uchazeče, který se
v hodnocení nabídek dle nejnižší nabídkové ceny umístil jako první v pořadí, tedy
nabídku společnosti: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9,190 00 Praha 9, IČ:26177005
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova bere na vědomí doporučení hodnotící
komise a schvaluje následující rozhodnutí
„ Zadavatel veřejné zakázky, městys Bohdalov, se v souladu s ustanovením § 81 odst. 1
b) Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rozhodl na základě
závěru hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavební
úpravy interiéru budovy č.p. 250 v Bohdalově“ vybrat uchazeče, který se v hodnocení
nabídek dle nejnižší nabídkové ceny umístil jako první v pořadí, tedy nabídku
společnosti: PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova odkládá rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na dodavatele stavby „Bohdalov – kanalizace a ČOV“ a ukládá
starostovi městyse svolat zasedání zastupitelstva s bodem programu výběr nejvhodnější
nabídky na dodavatele stavby na den 7.10. 2014 v 19.00 hod. do KD Bohdalov.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Bohdalova schvaluje podání žádosti do
dotačního programu MŠMT „Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol“.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno

Starosta

Ing. Arnošt Juda

Ověřovatelé zápisu:

ing. Karel Mužátko ………………………………….

Ing. Milan Šípek

…………………………………

………………………………….

