Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Budislav – 7.9.2015
Zahájení a program
Zasedání zastupitelstva obce Budislav zahájil starosta obce Ing. Roman Čížek a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
Informace o konání zasedání, včetně programu, byla na úřední desce obecního úřadu
zveřejněna po dobu nejméně 7 dní před zasedáním, tj. od 30.8.2015 do 7.9.2015. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce je
přítomno 7 členů z celkového počtu 9 - omluveni jsou Mgr. Lidmila Lukešová, Mgr. Vladimír
Smolík. Přítomna je nadpoloviční většina všech členů, tudíž zastupitelstvo je usnášeníschopné
Starosta navrhl ověřovatele zápisu – Milan Vaněk, Jaroslav Křiklán
zapisovatelka zápisu – Zdenka Sudová
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyl vznesen
návrh na doplnění.
Program zasedání:
1. Informace o vodovodu
2. Vlajka a znak obce
3. Rozpočtová opatření
4. Zpráva finančního a kontrolního výboru
5. Informace o provozu obce
6. Smlouva o smlouvě budoucí – přípojka NN
7. Schválení smlouvy – dotace farnost
8. Kaplička Záluží
9. Finanční dar - SDH Hlavňov
10. Různé, diskuze
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 1/6/15: Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání.
1. Informace o vodovodu
Starosta obce zhodnotil letošní situaci s obecními zdroji vody. Informoval členy zastupitelstva
obce o problémech s nedostatkem vody v jednotlivých obcích za letošního sucha.
V obci Hlavňov je nově vybudována 1. etapa vodovodu, 2. etapa se plánuje. Zdroje vody jsou
v nevyhovujícím stavu v období sucha.
V obci Záluží byla provedena oprava vodovodu. Vrtání nových zdrojů vody jednotlivým
domácnostem se odkládá. Zdroj vody je ve vyhovujícím stavu, vydatnost zdroje převyšuje
spotřebu domácností. Bude provedeno přetěsnění studně 2 a 3 vzhledem k zakalení vody po
srážkové činnosti.
Vzhledem k neúměrnému plýtvání vodou v Budislavi a dlouhotrvajícími problémy
s nedostatkem vody, bude zastupitelstvo řešit možnost instalace vodoměrů jednotlivým
domácnostem včetně rekreačních objektů. Vodovody v jednotlivých obcích vyžadují
každoroční nákladné opravy. Je potřeba vytvořit finanční rezervy na opravy a částečné
modernizace jednotlivých úseků. Obec Budislav byla nucena vrtat nový zdroj vody v prostoru
vodárny.

Případné ceny vodného a stočného budou citlivě nastaveny pouze na potřeby pokrytí oprav a
modernizace. Veškeré podrobné informace budou projednávány v následujících veřejných
schůzích.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o situaci s obecními zdroji vody
v obcích.

2. Vlajka a znak obce
Zastupitelstvu byly místostarostou předloženy 3 nabídky na ušití, vyšití vlajky obce, vyrobení
znaku a uvítacích tabulí na okraje obce. Jedná se kompletní propagaci a upomínkové
předměty spojené s novým znakem obce.
Nejvhodnější a nejlevnější je firma PETER NOŠČÁK-NOPE z Týna nad Vltavou, která by
zakázku vyrobila za cenu 52926,- Kč. Firma prokázala svoji schopnost splnit všechny
požadavky poptávky včetně termínu, jakosti a ceny.
Cenové nabídky:
Noščák Peter-NOPE
VELEBNÝ FAM s.r.o.
ALERION s.r.o.

Cena 52 926,- Kč bez DPH
Cena 172 228,- Kč bez DPH
Nesplněny podmínky zadavatele - VYLOUČENO

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním zakázky na vyrobení obecních reklamních předmětů
firmě PETER NOŠČÁK-NOPE z Týna nad Vltavou za cenu 52 926,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 2/6/15 bylo schváleno
3. Rozpočtová opatření
Účetní předložila zastupitelstvu obce rozpočtová opatření č. 6,7,8, schválená starostou obce a
rozpočtové opatření č. 9 – ke schválení v zastupitelstvu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6,7,8 a schvaluje změnu rozpočtu
provedenou rozpočtovým opatřením č. 9.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 3/6/15 bylo schváleno
4. Zpráva finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky kontroly finančního a kontrolního výboru za
I. pololetí roku 2015, k nahlédnutí byly přeloženy kontrolní zprávy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s výsledky kontrol.

5. Informace o provozu obce
Starosta informoval zastupitele o probíhajících a plánovaných akcích.
 Bude zahájena oprava komunikace v obci Hlavňov a dvou propustků – Hlavňov,
Budislav.
 V souvislosti s opravou chodníků v Budislavi proběhne rekonstrukce veřejného
osvětlení.
 Dotace na svozovou techniku (multifunkční malý nákladní automobil) – přesunuto na
příští rok. Jedná se o přesun dotační výzvy na rok 2016 na ministerstvu ŽP.
 Rekonstrukce sociálních prostor v místním pohostinství Budislav. Provedení do
20.11.2015.
Zastupitelstvo bere informaci starosty na vědomí.
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Společnost E.ON zaslala na Obecní úřad smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030024980/001. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy
- kabel NN + 2x pilíř na pozemcích 849/16, 849/27 v k.ú. Budislav ve vlastnictví obce. Jedná
se o budoucí přípojku k RD p. Pavla Bílka. Náhrada je ve výši 1 740,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemcích 849/16, 849/27 v k.ú. Budislav se společností E.ON. za náhradu 1 740,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 4/6/15 bylo schváleno
7. Schválení smlouvy – dotace farnost
Na zasedání zastupitelstva obce 19.2.2015 byla schválena žádost o poskytnutí individuální
dotace pro Římskokatolickou farnost Budislav na zabezpečení kostela Nanebevzetí P. Marie
ve výši 40000,- Kč. Dnes je zastupitelstvu předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
této dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Budislav
a Římskokatolickou farností Budislav na zabezpečení kostela v Budislavi ve výši 40000,- Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 5/6/15 bylo schváleno
8. Kaplička Záluží
Na základě žádosti podané na Ministerstvo pro místní rozvoj byla obecním úřadem přijata
registrace akce na opravu kapličky v Záluží u Budislavě. Dotace bude ve výši 66 398,- Kč,
celková oprava bude stát 94 855,- Kč vč. DPH.
Dle podmínek z MMR musí být akce dokončena do 30.9.2015, finanční vyúčtování
provedeno do 31.10.2015.

V souladu s vnitřní směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Budislav
vybral starosta, jako odpovědná osoba zadavatele, jako zhotovitele akce firmu Kamil Mareš.
Jedná se o nejlevnější nabídku ze tří poptaných firem:
Kamil Mareš
94 855,-Kč včetně DPH.
STAVIKOM MLÁDEK s.r.o 102 565,-Kč včetně DPH.
Radek Hrubý
105 362,-Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje firmu Kamil Mareš jako zhotovitele akce Oprava kapličky v Záluží
za cenu 94 855,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 6/6/15 bylo schváleno
9. Finanční dar – SDH Hlavňov
Starosta navrhl poskytnutí peněžního daru pro SDH Hlavňov ve výši 5 000,- Kč a seznámil
zastupitele s darovací smlouvou mezi Obcí Budislav jako dárcem a Sborem dobrovolných
hasičů jako obdarovaným. Obec daruje tuto peněžní částku na podporu činnosti SDH za
přínos pro obyvatele obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím daru a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy
mezi Obcí Budislav jako dárcem a Sborem dobrovolných hasičů jako obdarovaným na částku
5 000,- Kč. Pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/6/15 bylo schváleno
10. Různé, diskuze
- pořádání oslavy „uvedení do provozu“ znaku a vlajky obce Budislav dne 28.11.2015.
Oslava proběhne za účasti Domova pro seniory Budislav v souvislosti s 60. výročím
založením DpS.
- pořádání taneční zábavy společně s Mysliveckým sdružením Hubert Budislav 25.12.2015.
Obec Budislav bude partnerem této akce. Obec bude pořádat vystoupení kapely se všemi
povinnostmi a úkoly, MS Hubert bude zajišťovat pořadatelskou činnost, kompletní tombolu a
občerstvení kapely a pořadatelů. Obec Budislav toto bere jako ocenění brigádnických hodin
provedených ve prospěch obce.
- v souvislosti s těmito připravovanými akcemi je potřeba provést některé opravy a údržby
v místním pohostinství, kde se budou oslavy odehrávat.
Např. opravy WC, vymalování, nákup nových vchodových dveří, nákup 30 ti nových židlí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s opravami WC, vymalováním, nákupem nových vchodových
dveří a nákupem 30 ti nových židlí do pohostinství Budislav. Zastupitelstvo obce Budislav
schvaluje návrh nové formy pořádání zábavy s MS Hubert.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 7/6/15 bylo schváleno

Zapisovatelka: Zdenka Sudová
Ověřovatelé: Milan Vaněk, Jaroslav Křiklán
Starosta:

Ing. Roman Čížek

