záois ze zasedení zastupitetstva obce B
Den a místo ,^gdání:27 . 4.2017, salónek pohostinsWí Budislav
Z,asedáni zahájeno: 1 8 :00 hodin

zaháiení. určenízanisovatele a ověřovatelů zápisu. nrogram
Zasdánízastupitelstva obce Budislav zabájil starosta obce Ing. Rom11 ČiZet a konstatovalo
že zasedánibŇ řádně svoláno a oznárrreno v souladu s § 92 a § 93 zákOna Č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní ňíz,eni),ve znění pozdějšíchpfudpisů.
Informace o místě, dobc a navrženémprogramu zasedimi byla zveřejněna na Úfudní desce
obecního uřadu Budislav po dobu nejmeně 7 dní pfud zasedráním, souČasně bYla areřejněna
na,,eletíronickéúfudnídesce".

je
Starosta dále konstatoval, že podle prezenčníli§tiny pfitomných ČlenŮ zastuPitelstva obce
pfitomno 6 členůz celkového počtub * omluven je Jiří Kuttelwascher, Mgí. Vladimíf Smolílq
je
Jaroslav Křikláít. Přítomna je nadpolovičnívětšina vŠechČlenri" tudíŽ zasfupitelswo
usnášeníschopné.
starosta určil ověřovafele ápisu _ Milan vaněh Lubomír suda
zapisovatelka ápisu - Zdenka Sudová
desce.
Starosta obce seznámil pfitomné s nrávrhem programrr, který byl zvďejněn na uřední
Nebyl vznesen náwh na doplnění, proto bylo přistoupeno k hlasovrání.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Budislav schvaluje nrfutedující progíam zasedání:
1. Smlouva o *iz.enivěcného bfumene
Z. Úeenri závért<aobce za rok 2016
3. 7Ávérďný účetobce za rck 2016
4. Rozpočtovéopaťení
_ výběr zlrotovitele
5. Stavební ripravy místníchkomunikací Hlavňov
6. Informace o činnosti v obci
7. RůzlÉ,diskuse, ukončení

zdrželi se 0
Usnesení ó.llt5l17 bylo scbváleno

Hlrsování: pro

6, proti 0,

obce a
Ziryisz minulého zaseÁinízastupitelswa obce byl vyvěšen na internetových sfirinkách
v tištěnépodobě je uložen k na}rlédnutí na obecním úřadu,
Členovézastupitelstva obce neměli proti ápisu žÁdnénámitky.

1.

smlouva o zřízenívěcnéhobřemene

Společnost E_ON raslrala Smlorrvrr o ďlzeíli věcného břemene č. TA-014330Ma942la0l.
Tato smlouva se týká umístění zemního kabelového vedení NN, kabelové slďíně pro rodinný
dům p. Pavla Bílka, na pozemku ve vlasfiricM obce parc. ě.849116.
Jednorázová náhrada z.aňízsnivěcného břemene je sjednrána ve výši 1 740,_ Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzaťení smlouvy o ňizení, věcného břemene se společností
E_OŇ o umístěnízemního kabelového vedení NN, kabelové skřírrě na pozemku obce pmc.
č.849116 za je,dnoťazovou náhradu L 740,- Kě. Za§tupitels&o pověfuje starostu podpisem této
smlouvy.

Hlgsování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení é,2l15l17 bylo schváleno
2. ťIčetníávěrk+ obce zq rok 2016

Úeetni3eanottapředkládá zastupitelstvu obce ke schvrflení účetníávěrku obce sestavenou ke
&tl3t.12.2016, včetně výsledku hospodaření z"atňetni oMobí roku 2016. Závérka obsahuje
áv&ka neposkytuje
všechny předepsané náleátosti. Nebylo zjištěno, že schvalovaná účeúú
jednotky.Ve
schvalované
věmý a poctivý obraz předmětu účetricMa finančnísifuace účetní
účetnízáNéree nebyly shledrány chyby, které by byly opravovt{ny v následujícfm ÚČetním
období. Zinoveňbymělo zastupitelstvo obce schválit převod výsledku hospodaření za ÚČefuí
období roku 2016 vevýši 104375,1,6 Kč, kter,ý rryplývá zvýlrazv zisku azEát, naúČet
,,Výsledek hospodaření pfudcházejících účefrúchobdobf'.

Náwh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje účetnízávérlqJ obce Budislav sestavenou ke dni 31-12.2a16,
jeho Převod
včetnB výsledku hospodaření za učetníobdobí roku 2016 ve výši l04 375,16 Kč a
na účet,§ýsledek hospodafuní předcházejících účefiúchobdobf'.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdželi se 0
Usnesení č.3ll5ll7 bylo schváleno
3. ZávěrečnÝ účetobce za rok

201í

Úeenri jednotka předkládá zastupitelstvu obce Náwh ávěrečného rlěfu obce Budislav zarok
na uřední desce i na internetových stránlcách obce dne 7.4.2017 do
2016,který byl
uydaodřena 15 ti denní zikowtálhůta- Náwh ávěrečného učtu obsahuje
27.4.20|7:eim,z ^"r"jrre.,
všechny aákonem predepsané náleátosti, včefirě Zprávy o výstedku přez,koumrání hospodaření
obce za rok 2016, kde byl zjištěnjeden nedostatek.
Popis zjištěnéchyby anedostatku:
i ratastru nemovitostí k3|.l2.2016, k.ú. Budislav, bylo zjištěno, Že obec
K*t"r""
"ýptiu
Budislav v tómto katastru vlashí stavbu bzéplée,technickévybavení twcá parcele st. 191,
Lv 10002. Tato stavbanení evidovánav inventumím soupisu ÚČfu 02l - Stavby.

Popis zjišĚní:
Dr* ,*ě doloženéhonabývacího titulu z Katasfiu nemovitosť bylo zjiŠtěno, Že stavba bez
éplče,technické vybavení - čerpacístanice, na paíc. č. st. 19l, byla v r. 1997 bezuPlatně
převedena na obec Budislav Pozemkovým úřadem Tábor. Stavba je zapsána na VýPisu z KN,
ale nebyla zavedelado majetku obce, tudížnerú evidoviánav invenfurním soupisu ÚČtu 021.

Do doby konání zasďáttt zastupitelswa obce, ani v jeho pruběhu, nikdo ze zastupitelů či
proto bylo přistoupeno
občanůneuplatnil kNáwhu ávěrečnéhoúčtuádnou
k hlasování.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluj e Zprávu o výsledku přez.koumání hospodaření obce za rok 2016
a přijímá opaťení k nípravě chyb a nedostatků uvedených v této 4n{vě, které nemají
závahost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona ě. 42012004 Sb., v tomto
anění: Zastrrpitelswo obce souhlasi se níazenlm stavby bez ěplěe, technické vybavení, na
parc. č. st. l91, do majetku obce Budislav ke dni 27.4.20|7. Tat§ stavba bude evidována na
invenfurním soupisu účtu021 - Stavby k31.12.2017.
Zasfupitelsfuo obce Budislav schvaluje celoročníhospodaření obce a ZÁvétďlý účetobce za
rok 2016, včefirě Zprávy o výsledku přezkoumfuú hospodaření obce za rok 201ó, a to
bez výhrad.

Hlasování: pfo 6, proti 0, zdřeli se 0
Usnesení ě.4llsll? bylo schváleno
4. Bozpočtovéonatření

Zastupitelům obce bylo předloženo rozpočtové opafiení č. 4 schválené starostou dne3.4.2017

Zastupitelstvo bere na vědomí změny rozpočtu provedenó rozpoětovým opatřením & 4
5. §tavební

úpraw mí§tních komunikací Hlayňov - tlýběr zhotovitele

V listopadu

r. 2016 byla podrána žridost o dotaci na Ministerstvo

pío místnírozvoj ČR na akci

,,§tavební úpraw mísfiúch komunikací včástiobceBudislav-HlavňovnapozemcíchČ.p.
250/1,22?/18,22?ll6".Celkové nráklady této akce jsou v žádosti starroveny na l 957 321,-Kě
vč. DPH, požadovaná dotace je 978 660,-Kč.4.4.2017 jsme z MMR obdrželi Registraci akce.
Nabídky na áotovení stavebních prací podaly 3 firmy. Tyto nabídky byly posouzeny
hodnotí,cí komisí ve složení:Ing. Roman ČUeV"Mgr. Vladimír Smolík, Bc. DanHansel.
-Otevínáníobálek se uskutečnilo dne 28.3.2017 na obecním úřaduv Budislavi.
ZikJatnim hodnotícímkriteriem je nejnižšínabídková cena.
Hodnotící komise píevza7ak posorrzení a hodnocení od zadavatele násle.dujícínabídky:
1. Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
nabídková cena 1 935 831,- Kč vč. DPH
2. VIALIT Soběslav s.r.o. Na Švadlačkrách478,392 01 Soběslav
nabídková cena 1 962l97,- Kč vč. DPH
3. I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770,394 70 Kanrenice
nad Lipou - nabídková cena? 029 396,- Kč vč. DPH

V souhrnném ztrodnocení jednotlivých nabídek doporučuje hodnotící komise zadavateli jako
nejvýhodnější nabídku společnosti Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o, SlavníkovcŮ 455,
391 55 Chýnov.

Dle vnitřní směrnice o zadáváni vďejných zakárek malého rozsahu pfislušíposouzenÍ,
hodnocení a áv&ďný vYběr nejvýhodněj šínabídky zastupitelstvrr obce.

Náwh usnesení:

Zastupitelstvo obce Budislav schvaluje jako áotovitele akce ,,Stavební ÚPravY místních
komrlrúkact v části obce Budislav - Hlavňov na pozemcích č. p. 250ll, 227ll8, 227ltff'
firmu Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 39l 55 Chýnov, za cenu
l 935 831,- Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfuním Smlouvy o dílo s firmou Dňevotvar Chýnov a
pověfuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování: pro 6, proti

0, zdrželi se 0
schváleno
bylo
Usnesení č.Sl15lL7

6.Infomace

o
o
.
.
r
r
.

o

činnostiv obci

byla zahájemvýsadba ťešňovéaleje na podvesné v Budislavi
bylo provedeno čištěníkřovin v sousedství koryta černovickéhoPotoka
byla postave,lra buková oplocenka v Zálňi,ťsadba cca 1000 buků
v měsíci květnu bude probíhat čištěníkoryta černovickéhopotoka jeho sPrávcem
posfupně budou umístěny uvítacícedule na okraje obcí
v obchodě v Budislavi bude do konce roku ďízena samoobsluha
7aobecní uřad v Budislavi je přísny zákazskladování jakéhokoli odpadu!
elettoodpad se shromažďuje v Tučapech v místě bývalé hasióárny.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o činnosti v obci

7.

Různé.diskuze. ukončení

pan starosta seznámi1 přítomné s mofuostí zprovoaění mobilní aplikace, která bY Po instalaci
a spuštěnípřinesla Úvatelům přehled aktualit ze stnánek obce na jejich mobilní ZŇiz§ní
apiitace upozorní na nově vloženézprfuy,akce, fotografieo dokumentY, hláŠeníroálaseít,.-.

Zastupitelstvo obce bere infomace na vědomí

'

Zasedání zastupitelswa obce ukončil starosta v 19:35 hodin

Zapisovatelka: Zdenka Sudová

Ově ovatelé: MilanVanělq Lubomír Suda

tarosta:

V Budislavi

Ing. Roman Čitet<

dne 5.5.2al7

