Tento zápis byl anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů)

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva č. 31. Obce Starý
Poddvorov, konaného dne 30. 6. 2021 v zasedací místnosti
obecního úřadu ve Starém Poddvorově č. p. 230, 696 16.
Nadále trvají opatření ministerstva zdravotnictví k zabránění šíření onemocnění COVID-19.
Osoby účastnící se zasedání ve vnitřních prostorech mají povinnost mít vhodným způsobem
zakryté ústa a dýchací cesty respirátorem či obdobným prostředkem.
Přítomní zastupitelé:
Nepřítomní zastupitelé:
Přítomná veřejnost:
Program

7
2
0

(viz. prezenční listina)
(Tomáš Očenášek, Vít Sasínek)

1) Zahájení
2) Výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu
- Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Starý Poddvorov
- Starý Poddvorov – chodník a parkoviště na Čekačce, veřejné osvětlení
3) Schválení výjimky z počtu žáku základní školy pro školní rok 2021/22
4) Navýšení pracovních míst a změna stávajícího úvazku
5) Různé
6) Diskuse
7) Závěr

1)Zahájení
Starosta obce zahájil veřejné zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin a konstatoval, že zasedání
bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen zák.
o obcích a v souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva obce Starý Poddvorov a současně
v souladu s platnými opatřeními vlády a min. zdravotnictví v souvislosti s druhou vlnou virové
epidemie COVID-19.
Dle prezenční listiny je přítomno 7 z celkového počtu 9 zastupitelů, zasedání je tedy dle § 92
odst. 3 zákona o obcích usnášeníschopné.
Zápis z minulého zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly vzneseny žádné připomínky.
Zapisovatelem dnešního jednání bude Ing. Ivo Padalík, a ověřovateli zápisu jsou navržení Erik
Mazuch a Miroslav Hřebačka a navrhl doplnit program dnešního zasedání a to následovně: Za
stávající bod č.3) bude nově zařazen bod č. 4) „Navýšení pracovních míst a změna stávajícího
úvazku“, ostatní body se tím pádem o jedno posunou, a vyzval zastupitele k případnému
dalšímu doplnění programu. Další doplnění programu nebylo navrženo.
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Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov určuje jako zapisovatele dnešního zasedání zastupitelstva
obce Starý Poddvorov Ing. Ivo Padalíka, jako ověřovatele tohoto zápisu z dnešního zasedání
Erika Mazucha a Miroslava Hřebačku, dále souhlasí s doplněním programu dnešního zasedání
s tím, že za stávající bod č.3) bude nově zařazen bod č. 4) „Navýšení pracovních míst a změna
stávajícího úvazku“ a ostatní body se tím pádem o jedno posunou a schvaluje takto navržený
program dnešního zasedání zastupitelstva obce.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato

2) Výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu
a) Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Starý Poddvorov
Starosta informoval o proběhlém výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu na stavební
práce. Dne 29.6.2021 proběhlo jednání hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodavatele akce „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ ve Starém Poddvorově“. Z celkem 3
oslovených společností, obdržel zadavatel celkem 3 nabídky. Jediným hodnotícím kritériem,
byla nejnižší nabídková cena bez DPH.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce souhlasí bez výhrad s výsledky a bere informaci o proběhlém výběrovém
řízení na dodavatele stavební prací na akci „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ ve Starém
Poddvorově“ na vědomí. Nejnižší nabídkovou cenu podala společnost VEOS Pospíšil Servis
s.r.o., Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo.
Hodnotící komise: Ing. Tomáš Kuchař, Pavel Dostál, Ing. Ivo Padalík.
Pořadí dle nejnižší nabídkové ceny bez DPH:
1) VEOS Pospíšil Servis s.r.o., Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice
2) ELG-ELECTRIC, s.r.o., Svatoplukova 1788, 698 01 Veselí nad Moravou
3) Jan Michna Čejkovice, Cigánov 609, 696 15 Čejkovice
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato

4.745.637,-Kč
4.933.221,-Kč
4.987.848,-Kč

b) Starý Poddvorov – chodník a parkoviště na Čekačce, veřejné osvětlení
Starosta navrhl tento bod odložit na další jednání ZO z důvodu, že výběrové řízení nebylo ještě
z časových důvodů zadáno.
Zastupitelstvo berte odložení bodu na vědomí.
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3) Schválení výjimky z počtu žáku základní školy pro školní rok 2021/22
Zastupitelstvo projednalo žádost ředitelky školy.
Návrh usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov schvaluje výjimku z počtu žáků ve třídě ve smyslu §23 odst.
4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) s tím že obec jako zřizovatel uhradí případné zvýšené
náklady na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato

4) Navýšení pracovního místa a změna stávajícího pracovního místa
Zastupitelstvo projednalo návrh starosty na změnu stávajícího pracovního místa a navýšení
počtu pracovních míst. Vzhledem k tomu, že účetní obce požádalo o ukončení pracovního
poměru musí obec vypsat nové výběrové řízení na obsazení této pozice a dále je nutno nového
pracovníka zapracovat, proto bude pracovní úvazek účetní obce snížen tak, aby došlo
k zapracování nové účetní obce, která bude mít plný úvazek. Po zapracování nové účetní bude
pracovní úvazek stávající účetní ukončen. Dále starosta navrhl zřídit nové pracovní místo
z důvodu vysokého nárustu administrativy obce.
Návrh usnesení č.4
Zastupitelstvo obce Starý Poddvorov schvaluje navýšení počtu pracovních míst obce Starý
Poddvorov o 1 nové pracovní místo a schvaluje změnu stávajícího pracovního místa dle přílohy
č.1 tohoto usnesení.
Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4 bylo přijato

5) Různé - bez připomínek

6) Diskuse - bez diskuse

11) Závěr
Starosta poděkoval všem za účast na zasedání. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno
v 18:15 hodin.
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Zápis byl vyhotoven dne: 30.6.2021
Ověřovatelé zápisu:

______________________
Miroslav Hřebačka

Erik Mazuch

________________________
Tomáš Očenášek
místostarosta obce

______________________

_______________________
Ing. Ivo Padalík
starosta obce
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