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z 26. zasedání zastupitelstva obce Stříbrná Skalice
konaného dne 29.3. 2018 v zasedací místnosti OU ve Stříbrné Skalici

Přítomní členové

ZO: J.Procházka, 1ng.Z.Zelík,

J.Ejem, J.Bláha,
Mgr.P.Čemohous, J.Pranče,
Kratochvílová, Ing. I.Toman, M.Barešová,
Omluven: Jiří Krejcárek, P. Karlík
Ověřovatelé zápisu:, Miloslava Bmešová, Jiří Bláha
Zapísovatelka: ] . Kaňková

V.Velebný„

T.

Rob

l—l.

Program:

1.Zahájení, úkoly, informace
2.Zpráva o činnosti obecní knihovny v roce 2017. Vyřazení dokumentů z knihovního fondu.
3.0dprodej obecních pozemků dle Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění vyhlášený záměrem
dle 5 3 odst. 1,2 dne 12.3.2018
4.Změna rozpočtu č. 2/2018 rozpočtového opatření 2018
5. Narovnání nájemného podle občanského zákoníku v obecních bytech
6.Výroční zpráva — hospodaření Základní školy ve Stříbrné Skalici za rok 2017, možnost zřizovatele
vyhlásit konkurzní řízení na ředitele/ku základní školy ve Stříbrné Skalici
7„Výběr dodavatele veřejné zakázky „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro obec Stříbrná Skalice
B.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. |P-12—
6013613NB/3. Stříbrná Skalice — kNN, NN — p.č. 527/21 Stříbrná Skalice
9.Vodovod Stříbrná Skalice. IL etapa lokalita Flarinka - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu
10. Různé
11. Dotazy zastupitelů
12. Diskuze a závěr

Zahájení v 18:00 hod. — Předsedající oznámil, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně
svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů.
1.

Doplnění programu vbodě 10: Strategický rozvojový plán obce Stříbrná Skalice vypracovaný
společností Planco Group, s.r.o.
Starosta dává hlasovat o doplnění programu
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.
Starosta dává hlasovat o navrženém programu dnešního jednání zastupitelstva obce
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdrželi se: 0
Návrh byl přijat.
Starosta dává hlasovat o ověřovatelích zápisu ve složení: M. Barešová, ] Bláha
Hlasování: pro: 9 proti 0
Zdržel se: 2 (Bláha, Barešová)
.

Zápis z předchozího jednání byl řádně ověřen a byl k nahlédnutí na OU a na veřejné vývěsce. Nebyla
podána žádná připomínka Zapisovatelkou jednání je paní J. Kaňková
Úkoly:
usnesem'č. 7-16/2016
úkol pro výbor školství a mládeže posouzení možnosti úplaty za předškolní vzdělávání vMŠ Krejcárek — úkol trvá

J„

usnesem'č. 4-19/2017
stavební výbor společně sfínanc'ním výborem posoudí možnosti odprodeje obecních pozemků, které sousedí
s pozemky společnosti Veetee. s.r.o. (žadatel předloží studii využitelnosti obecních pozemků), úkol splněn
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usnesení č. 8-22/201 7
přijetí dotace z programu 11531 — operační program ŽP Zpracování digitálního povodňového plánu
a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Stříbrná Skalice. J.
—

Procházka, úkol splněn
usnesení č. 10-22/2017
změna místní úpravy provozu v lokalitě „ osada Kloučka “ Z: J. Procházka, úkol splněn
usneseníč. 7-24/2017
úplatný převod pozemku p.č. 26/8 v ků Kostelní Střimelice. do vlastnictví Obce Stříbrná Skalice - J.
Procházku. úkol trvá
usnesení č. 10-24/201 7
rozšířením dětského hřiště u_fotbalove'ho hřiště ve Stříbrné Skalici, .I. Ejem, J Krejcárek, u'kol trvá
usneseníč. 4-25/2018
vypsání výběrového řízení dle Interní směrnic č. 01/2016 o postupech při zadávání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavby na akci „ Vodovod Stříbrná Skalice _ II. etapa, lokalita Flarinka — úkol splněn
usneseníč. 5-25/2018
uzavřít Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy s Městem Kostelec nad Černými lesy o zajišťování
výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků — úkol splněn
usneseníě. 6-25/2018
uzavření smlouvy mezi poskytovatelem Obcí Stříbrná Skalice a příjemcem Posázaví o.p.s, Jemniště [,
Postupice na poskytnutí neinvestiční dotace na poskytování obecně prospěšné činnosti ve prospěch
obce a nestátních neziskových organizací ve správním území Stříbrná Skalice - splněno
usneseníč. 7-25/2018
neinvestičnífinanční podpora na činnost spolků _ splněno
usneseníč. 8-25/2018
prodej obecních pozemků na základě vyhlášeného záměru obce, uveřejněného 0211201 7 _ splněno
usnesení č. 10-25/2018
přijetí dotace od MZ na opravu hasičské zbrojnice v Hradových Střimelicích - splněno
usnesení č. 11-25/2018
smlouva o SB o zřízení VB a smlouvy provést stavbu č. 15-12—6007526/VB/2 Černé Voděrady. Havírna
- splněno
usneseníč. 12-25/2018
uzavřít smlouvu o zřízení VB a smlouvu o právu provést stavbu č. 1E-12-60013135/VB/1 - splněno
usneseníč. 14-25/2018
dodání a montáž PVC a obroušení betonového podkladu v budově obecního úřadu ve Stříbrné Skalici
_ trvá, výměna koberce v 1 NP včetně souvisejících prvků - splněno
usnesem'č. 15-25/2018
finanční příspěvek společností Posázaví o.p.s. na akci „Čistá řeka Sázava 2018 “ - splněno
usnesení č. 18-25/2018
finanční příspěvek členům volební komise ve 2. kole prezidentských voleb - splněno

Informace:
0

.

'
.

Veřejná zakázka malého rozsahu: zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Stříbrná
Skalice. Soutěže se zúčastnily 3 flrmy. Vítěz — Vodohospodářský rozvoj a výstavba, as„
Nábřežní 4, Praha 5 za cenu 165.000: Kč bez DPH.
Změna místní úpravy provozu v osadě Kloučka: jsou nainstalovány 3 značky zóna 1282! a 3
značky IZ8b. Instalace v Cikánské rokli. u sjezdu podle řeky za restaurací Na Marjánce a na
Čapíku směr řeka — v celé lokalitě platí přednost v iízdě zprava.
Poděkování kapitána družstva šachistů pana Studzinského svému družstvu za skvělé 6. místo
v soutěži a také Obci za podporu šachistů.
Dne 6.4. 2018 od 10:00 proběhne slavnostní otevření provozu nové hasičské zbrojnice ve
Stříbrné Skalici

2. Zpráva o činnosti obecní knihovny v roce 2017

knihovně pracuje paní Irena Smolíková (vedoucí knihovny), pí Hana Košťálová, pí Ivana Urbanová
a pí Věrka Drozdová. Registrovaných čtenářů vroce 2017 bylo 167. Ztoho 86 dětí do 15ti let a
ostatních 81. Díky dobré spolupráci s učiteli naší ZŠ děti do knihovny chodí.
Bylo půjčeno 4574 ks knih ztoho 1118 ks časopisů.
Paní Smolíková dále informovala o tom, že paní Urbanová vytváří kroniku knihovny, kterou na místě
představila. Vyzdvihla práci s dětmi, výtvarnou činnost, oddíl povinné četby (vypracováno ve
spolupráci se ZŠ). Informace o práci v knihovně je možné sledovat na webových stránkách knihovny.
Paní Urbanová informovala 0 čtení s malými dětmi.
Vyřazování dokumentů z knihovnického fondu v obecní knihovně probíhá dle metodického pokynu
Ministerstva kultury. Vyřazovány z evidence budou zastaralé publikace, nepotřebné multiplikáty,
poškozené a opotřebované dokumenty nebo ztráty. Vše dle zákona č. 257/2001 Sb., š 17 a prováděcí
vyhlášky 88/2002 Sb.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
V

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 1-26/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici za rok
201 7“ a schvaluje manuál „ Vyřazování dokumentů z knihovníhofondu v obecní knihovně, která se řídí
standardem pro knihovní fond _ metodický pokyn Ministerstva kultury ČR a dále se řídí knihovním
zákonem č. 257/2001 Sb., 5 17 a prováděcí vyhláškou 88/2002 Sb. viz příloha ze dne 13.2.2018,
podepsané vedoucí knihovny pí Irenou Smolíkovou.
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.

proti:

0

zdrželi se: 0

3. Odprodej obecních pozemků dle Zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění., záměr vvhlášen
dle 3 odst. 1 2 dne 12.3.2018
Starosta obce seznámil přítomné se záměrem obce na odprodej obecních pozemků dle seznamu, který
byl vyhlášen dne 12.3.2018.
Byla dána možnost zastupitelům & přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 2-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemků vyhlášený záměrem dle
128/2000 Sb. v platném znění ze dne 12.3.2018:

5?

3 odst. 1,2

zákona

č.

pozemek p.č. 607/8 k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 20 m2 panu P. T. Praha, dle znaleckého posudku č.
74/9324/2018 za cenu 500,- Kč/m3
pozemekp.č. st. 557, k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 12 m3 paní J.H. Praha, dle znaleckého posudku č.
75/9325/2018 za cenu 500,- Kč/m3
pozemek p.č. 1271/2, k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 912 m2 paní J.H. Praha, dle znaleckého posudku ě.
76/9326/2018 za cenu 5 00,- Kč/m3
pozemek p.č. 262/3, k. ú. Stříbrná Skalice, výměra 197 m2 paní L.F. Stříbrná Skalice, dle znaleckého
posudku č. 77/932 7/2018 za cenu 500,- Kč/m3
pozemekp.č. 1171/8, k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 13 m2 manželům P.a SM. Strančice, dle znaleckého
posudku c'. 79/9329/2018 za cenu 5 00,- Kč/m2
pozemekp.č. 1153/14, k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 187 m2 spol. Veetee, Praha, dle znaleckého
posudku ě. 80/9330/2018 za cenu 5 00,- Kč/m3
pozemekp.č. 1156/57, k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 712 m2 spol. Veetee, Praha, dle znaleckého
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posudku č. 80/9330/20! 8 za cenu 5 00,- Kč/m2
pozemek pc'. 246/2, k.ú. Hradové Střimelice, výměra 1949 m2 spol. Veetee. Praha, dle znaleckého
posudku č. 80/933 0/201 8 za cenu 500,- Kč/m3
pazemekpc'. st. 658. k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 31 m2 majiteli ED.. EP. aJ.D. Kolín, dle
znaleckého posudku č. 82/9332/2018 za cenu 500,- Kč/m2
pozemek p.č. 647/9, k.ú. Stříbrná Skalice, výměra 392 m2 majiteli EAD., E. P. a „ID Kolín, dle
znaleckého posudku č. 82/9332/2018 za cenu 500,- Kč/m2
Veškeré náklady s převodem nemovitostí, tj. znaleckýposudek, sepsání kupní smlouvy, úhrada návrhu
na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu .Z Procházku
podpisem smluv opatřeným doložkou dle _6 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění
Hlasování: pro: 10
Návrh byl přijat.

proti:

0

zdrželi se:

1

(Franče)

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 3-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje koupipozemku vyhlášeného záměrem dle 33 3 odst. 1.2 zákona č.
128/2000 Sb. v platném znění p.č. 262/5, k.ú. Stříbrná Skalice. výměra 118 m2, dle znaleckého posudku
č. 78/9328/2018 za cenu 500,— Kč/m2 odpí. LF. Stříbrná Skalice
Veškeré náklady s převodem nemovitostí, tj. znaleckýposudek, sepsání kupní smlouvy, úhrada návrhu
na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J. Procházku
podpisem smluv opatřeným doložkou dle 5 41 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění
Hlasování: pro: 10
Návrh byl přijat.

proti:

0

zdrželi se:

1

(Franče)

4. Změna rozpočtu č. 2/2018 rozpočtového opatření 2018

Starosta obce předložil návrh rozpočtového opatření. Celkový rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové
části o 1.950.000.- Kč. V příjmové části zejména o prodej pozemků, ve výdajové pitná voda. péče o
vzhled obcí a veřejná zeleň, mateřská škola a místní správa.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko,
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 4-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2018 rozpočtového opatření dle přílohy. Celkový
rozpočet se zvýší v příjmové i výdajové části a 1.950. 000- Kč.
Hlasování:pro: 11
Návrh byl přijat.
5.

proti:

0

zdrželi se: 0

\arm mini nájemného podle Zákonu

ohčnn—kí Iákonik č. 89/2012

\b. \ obecních b\tech

Předsedající seznámil zastupitele i přítomné občany směsíčním nájemným v 20 obecních bytech.
Rozmezí od 1.349; Kč - 4.200; Kč/měsíc. V porovnání za 1 m2 je to od 39.- Kč do 64: Kč/m2 dle
velikosti a atraktivnosti bytu.
S účinností od 1. ledna 2013 se postupuje pouze v souladu s občanským zákoníkem. Jedná se o formu
dohody pronajímatele a nájemce. V případě. že nájemce nesouhlasí se zvýšením a do 2 měsíců od
doručení návrhu nesdělí pronajímateli, že souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších
tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Ten může určit i nájemné vyšší, než požadoval
pronajímatel.

Vzhledem ke skutečnosti, že se nájemné zvyšovalo naposledy od 1.1.2013 a od té doby uplynulo více
jak 5 let, navrhuje se zvýšit nájemné o 20 % u všech bytů, mimo bytů, které slouží jako byty pro
učitele. Protože reálné nájemné je vyšší a zastupitelé se řídí „právem řádného hospodáře“, je zvýšení
nájemného nezbytné.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 5-26/2018
Zastupitelstvo obce Stříbrná Skalice schvaluje dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
s účinností od 1.července 2018 zvýšení nájemného ve všech obecních bytech 0 20 % mimo 2 bytů, které
obec pronajímá učitelům. Zpracováním veškeré agendy se zvýšením nájemného pověřuje zastupitelstvo
obce JUDr. Jana Touška a podpisem smluv a agendy s tím související starostu obce Jiřího Procházku.
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdrželi se: 0

6. a) Žádost ředitelkv základní školy Mgr. Boubínové o schválení hospodaření za rok 2017.

Zpráva ředitelky zš za rok 2017

Příjmy: 7.826.555,- Kč, ztoho Obec 1.400.000,- Kč
Výdaje: 7.787.877,- Kč, ztoho Obec 1.377.839,— Kč
Starosta obce předal slovo ředitelce ZŠ, která seznámila podrobněji s rozpočtem školy a investicemi,
Dále s informacemi z provozu školy.
Na škole je 108 žáků. Od záři škola přešla na systém on-line. Takže hodnocení žáků je možné sledovat
přes internet. Seznámila s plánovanými akcemi, kterých se žáci ZŠ zúčastní (Čistá řeka Sázava,

zeměpisné přednášky).
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 6-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Stříbrná Skalice
za rok 2017 dle 55 102 odst. 2 písm. g zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdrželi se:

b) Možnost zřizovatele vyhlásit konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy ve

Stříbrné Skalici

Předsedající seznámil se školským zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění v 5 166 odst. 3 je
citováno: „. .v období od začátku 6, měsíce do konce 4. měsíce před uplynutím období 6 let výkonu
práce na pracovním místě ředitele školy, může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurz.
V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurz
a
odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkurzu návrh na jeho vyhlášení od
České školní inspekce nebo školské rady.“
Vzhledem ke skutečnosti, že ani Česká školní inspekce, ani školská rada tuto možnost neuplatnila a
paní ředitelka předložila prohlášení, že plánuje odchod do starobního důchodu v roce 2022, starosta
obce navrhuje využít možnosti zřizovatele konkurz nevyhlásit.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Starosta požádal členy školské rady — nemají nic.
Ing. Zelík navrhuje konkurz vyhlásit a svůj návrh odůvodnil.
.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 7-26/2018
Zastupitelstvo obce využije možnosti nevyhlásit konkurz na pracovní místo ředitele/ky školy dle 5166
odst. 3, Zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Hlasování: pro: 2
proti: 9 (Z.Zelík, J .Ejem. J.Bláha, V.Velebný, T. Rob, .P.Černohous, J .Franče,
H. Kratochvílová, I.Toman, zdrželi se: 0
Návrh nebyl přijat.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 7a-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zřizovatel Základní školy ve Stříbrné Skalici vyhlášení konkurzu na
ředitele/ku školy v roce 2018 dle 5 33 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a „5 166
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Hlasování: pro: 9
Návrh byl přijat.

proti: 2 (Procházka, Barešová)

zdrželi se: 0

7. Výběr dodavatele veřeiné zakázky „Vybudování varovného a výstražného systému

ochrany před povodněmi v obci Stříbrná Skalice
Starosta informoval, že dne 28.2.2018 byla sepsána výzva k podání nabídky dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru
nejvhodnější nabídky na akci „Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro obec Stříbrná Skalice“. Lhůta podání 22.3.2018. Dne 22.3.2018 v 17:00 hod Obec
obdržela 2 nabídky v tomto pořadí:
1.

2.

,
SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň. 1C125229397
_ nabídková cena 3.077.376,06 včetně DPH
Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČ214799634 _ nabídková cena 2.910.998,64 Kč včetně
DPH

Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení pracovala ve složení: Jiří Procházka, lng. Zbyšek Zelík, lng. Evžen Zeman,
Ing. Miroslav Misterka. PhDr. Jana Staňková.

Hodnocení a posouzení nabídek dne 22.3.2018:
]. Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, lČzl4799634 — cena 2.910.998,64 Kč včetně DPH
2. SUPTeI a.s., Hřbitovní 1322/15. 312 00 Plzeň, IČ325229397 — cena 3.077.376,06 včetně DPH
Hodnotící komise doporučuje zadavateli vybrat k realizaci výše uvedené veřejné zakázky nabídku vybraného
dodavatele Colsys, s.r.o., Kladno—Dubí, Buštěhradská 109, 272 03.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 8-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (viz samostatná příloha
usnesení ZO) včetně pořadí hodnocených nabídek:
I.Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno-Dubí, IČ :] 4 799634 _ cena 2.910. 998, 64 Kč včetně DPH
2.SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, IČ:25229397 _ cena 3.077.376,06 včetně DPH
Hlasovánízpro: 11
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdrželi se: 0

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 9-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Stříbrná Skalice, Sázavska' 323, 281 67
Stříbrná Skalice, IČ: 00235 750 jako objednatelem a firmou Colsys s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 KladnoDubí. IČ:] 4799634 jako zhotovitelem za předpokladu, že vybraný dodavatel splní povinnosti dle 9“ 124 zákona.
Předmětem smlouvyje realizace protipovodňových opatření — „ Vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro obec Stříbrná Skalice“ v ceně 2.910. 998,64 Kč včetně DPH (2. 405. 784,— Kč bez
DPH) dle přílohy k usnesení ZO. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Jiřího Procházku podpisem smluv
s vybraným dodavatelem dle pořadí.
Hlasování: pro: 1 1 proti: 0
zdrželi se: 0

Návrh byl přijat.

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. lP-

12-6013613/VB/3

Jedná se o nové kabelové vedení Stříbrná Skalice — kNN, NN — p.č. 527/21, lokalita Na Hradcích.
Předpokládaný rozsah věcným břemenem je 15 bm kabelového vedení
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanfnn sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 10-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IP-12-6013613/VB/3 za cenu 5000,- Kč bez DPH.
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.

proti: 0

zdrželi se: 0

9. Vodovod Stříbrná Skalice II. etapa

— lokalita
Flarinka - zadávací dokumentace na
veřeinou zakázku malého rozsahu vsouladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění

Předsedající seznámil přítomné s klasifikací předmětu veřejné zakázky: příprava staveniště, stavební
práce, betonářské práce, vodovod
Předpokládaná hodnota stavby: 3.530.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelé obce obdrželi zadávací dokumentaci a materiály k odůvodnění veřejné zakázky.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Zelík zpracoval zadávací dokumentaci, uchazeči musí splnit základní kvalifikační předpoklady,
rozhodovat bude nejnizsr nabídková cena. Obec bude hradit celou stavbu z vlastního rozpočtu.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 11-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu
Stříbrná Skalice II. etapa _ lokalita FIarinka “ dle zákona č. 13 7/2006 Sb. v platném znění
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.

proti: 0

„

Vodovod

zdrželi se: 0

10. Strat—egickv' rozvojový plán obce Stříbrná Skalice

Starosta seznámil s finální verzí strategického rozvojového plánu Obce Stříbrná Skalice, kterou
vypracovala flrma Planco Group, sro, Šípkova 1, 301 00 Plzeň za celkovou cenu 60.800; Kč.
Zastupitelé materiály obdrželi.
Strategický rozvojový plán na roky 2018-2030 má 4 samostatné kapitoly:
Díl A — průzkumy — v prvním dílu dokumentace se řeší průzkum a rozbor informací o současném
stavu podoby obce. Výsledky se stávají programovým východiskem pro další postup v návrhové části
programu
Díl B — rozbory — ve druhém dílu se hodnotí výsledky průzkumů. Rozborem informací o dosavadním
vývoji a podobě současného stavbu vznikají relevantní podklady
Díl C — plán — ve třetím dílu se formuluje základní rozvojový cíl, jednotlivé rozvojové
osy a jejich
individuální programové cíle
Díl D — implementace — v závěrečném dílu je formulován teoretický, praktický
postup implementace a
řešení záměrů
Dílo bude vyhotoveno v elektronické podobě (formát pdf.) a vytištěno ve 2 originálech (CB) výtiscích.
Po schválení v zastupitelstvu a předání díla bude plán zveřejněn.
7

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Ing. Zelík - strategický plán je pro obce nutný z důvodu možností čerpání evropských dotací, slouží
jako materiál ke zpracování nového územního plánu atd.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 12-26/2018
Zastupitelstvo obce na základě pravomocí stanovené v _$ 84 (2) a) zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje
dokumentaci ozn. PH—1-103017 s názvem Strategický rozvojový plán Obce Stříbrná Skalice na období
2018-2030. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu J Procházku podpisem tohoto dokumentu.
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.

proti:

0

zdrželi se: 0

Žádost () sponzorský dar od ředitelky Mgr. Pavly Rývové ze Základní a Praktické
škol! Kostelec nad černými lesv

11. 3)

Z našeho obvodu navštěvuje tuto školu 1 žák. Návrh je 3000: Kč na nákup učebních pomůcek.
Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 13-26/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 3000— Kč Základní škola a Praktické
škole vKostelci nad Černými lesy. K Jatkám748 na nákup učebních pomůcek. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu J. Procházku podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.

proti:

0

zdrželi se: 0

h) Žádost o souhlas s tábořením dětí a odběru pitné vod)l od Sboru dobrovolných hasičů
Uvaly v termínu od 27.7. — 5.8.2018 na soukromém pozemku 1). č. 175/2 v kú Stříbrná Skalice
,

Byla dána možnost zastupitelům a přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Předsedající dává hlasovat o návrhu usnesení č. 14-26/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s tábořením dětí od 27. 7.- 5, 8. 2018 na soukromém pozemku p.č. 175/2
v kú Stříbrná Skalice a s odběrem pitné vody z veřejného hydrantu. Žadatel SHČMS, Sbor
dobrovolných hasičů Úvaly
Hlasování: pro: 11
Návrh byl přijat.
12.

proti: 0

zdrželi se: 0

Dotazv zastupitelů

Informace starosty — pracovníci obce prořezávají dřeviny v okolí pomníku T.G. M., v okolí MŠ,
zajišťují předávání kompostérů občanům, nově - smlouvy na hřbitovní místa.
T. Rob - dotaz na přemístění pomníku padlým 1. světové války.. Starosta přítomné seznámil s
názorem památkové péče, který zaslal na základě žádosti Obce. K navrženým variantám má výhrady.
Věc zůstává otevřená k dalším jednáním. Okrašlovací spolek nedodal doplňující informace vzešlé ze
zasedání ZO dne 1.2.2018.
Diskuze k možnému místu přemístění.

13.

Diskuze a závěr

Dotazy pí. Kašparové na vyřizování korespondence, zpracování územního plánu, III.
etapa kanalizace
Zástupkyně ředitelky ZŠ sl. Jakoubkové - upozornila na zvyšující se stížností občanů na chování
některých dětí v obci, jak lze toto řešit . vždy volat Policii ČR.
P. Hlavatý — dotaz na chodníky v Hradci - starosta odpověděl, že záležitost
je nyní ve fázi přípravy
projektové dokumentace.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20:00 hodin
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