Obec Milejovice
datum: pondělí 22. dubna 2019

č.j.: OM60/2019

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 16.4.2019 konaného v Milejovické hospodě

Obec Milejovice
začátek: 19:00

konec: 20:20

Přítomní zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček
Miroslav Havel
Miroslava Jezlová
Tomáš Ryba
Svatava Tichopádová

Omluvení zastupitelé:
Stanislav Jelínek

Schválený program:
1. Ustanovení zapisovatele
2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
3. Smlouva o dílo na Kanalizaci a ČOV Milejovice dle doporučení hodnotící komise
výběrového řízení
4. Nabídka dřeva
5. Letní údržba veřejného prostranství
6. Svoz bioodpadu
7. Diskuze
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro zveřejněný
program. Miroslav Fouček a Miroslava Jezlová se zdrželi hlasování.
Program byl schválen.

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Ustanovení zapisovatele
Starostka obce ustanovila zapisovatelem zasedání Michala Foučka.
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Bod 1. berou zastupitelé na vědomí.

ad 2. Ustanovení ověřovatelů zápisu
Starostka obce ustanovila ověřovateli zápisu Miroslava Foučka a Miroslava Havla.
Bod 2. berou zastupitelé na vědomí.

ad 3. Smlouva o dílo na Kanalizaci a ČOV Milejovice dle doporučení hodnotící
komise výběrového řízení (4 – 2 – 0) 1)
Starostka obce přečetla body ze zprávy o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek z výběrového
řízení na kanalizaci a ČOV.
Starostka obce přednesla návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milejovice, na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření Smlouvy o
dílo na akci:
„Kanalizace a ČOV Milejovice“ CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004852 se společností PROTOM
Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, která nabídla cenu bez DPH 12.396.315,00 Kč, tj.
včetně DPH 14.999.541,00 Kč.
V pořadí druhou nejvýhodnější nabídku předložila společnost STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5, IČ 60838744, s nabídkovou cenou 12.775.148,00 Kč bez DPH.
Třetí v pořadí se umístila společnost Metrostav a.s., ZNAKON - Milejovice, Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 00014915, s nabídkovou cenou 12.887.887,00 Kč bez DPH.
Pořadí firme dle hodnotícího kritéria – tj. výsledné pořadí firem:
Pořadí

Obchodní jméno a IČ

Nabídková cena bez DPH

1

PROTOM Strakonice, s.r.o. IČ: 43841252

12 396 315,- Kč

2

STRABAG a.s. IČ:60838744

12 775 148,- Kč

3

Metrostav a.s. IČ: 00014915

12 887 887,- Kč

4

VPK Suchý s.r.o. IČ: 27085201

15 051 968,- Kč

5

SWITELSKY stavební s.r.o. IČ: 48035599

15 910 489,- Kč

V případě odstoupení vítězné společnosti nastupuje v pořadí druhá a v případě odstoupení druhého
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v pořadí, nabídka společnosti, která předložila třetí nejvýhodnější nabídku.
Miroslava Jezlová řekla, že neměla podklady ke schůzi. Michal Fouček oponoval, že měla
možnost se se zprávou seznámit po podepsání čestného prohlášení.
Miroslava Jezlová sdělila, že jako opozice si nepřeje zadlužit obec budováním kanalizace.
Miroslava Jezlová sdělila, že odejdou spolu s Miroslavem Foučkem ze zasedání a schůze bude
neusnášeníschopná.
Michal Fouček opustil v 19:25 na 3 minuty zasedání, aby ověřil tvrzení, že při opuštění zasedání
Miroslavem Foučkem a Miroslavou Jezlovou by bylo zasedání neusnášeníschopné. Tvrzení Miroslavy
Jezlové není pravdivé.
Starostka obce sdělila, že financování dotace bude realizováno dotací a půjčkou ze SFŽP ČR
v hodnotě 11,4 miliónu, z peněz na účtu ve výši 1,5 miliónu a úvěrem ve výši 2 miliónů korun.
Miroslav Fouček si přál uvést do zápisu, že minulý rok skončil ztrátou 50 tisíc Kč.
Podle Miroslavy Jezlové bylo zastupitelstvo hodně špatnými hospodáři, protože nebylo schopno
našetřit žádné peníze. Michal Fouček se zeptal, kde se na účtu vzalo 2,5 miliónu korun, pokud se
špatně hospodařilo. Miroslava Jezlová oponovala, proč jí neukážeme výpis z účtu.
Michal Fouček došel vytisknout výpis z účtu v 19:50 a přinesl Miroslavě Jezlové k nahlédnutí
vytištěný výpis z banky Moneta Money Bank a.s.
Po prohlédnutí výpisu nabídl Michal Fouček Miroslavě Jezlové, aby se dostavila na úřad, kde si
může prohlédnout v internetovém bankovnictví veškeré pohyby na účtu.
Michal Fouček, Miroslav Havel, Tomáš Ryba a Svatava Tichopádová hlasovali pro navržené
usnesení. Miroslav Fouček a Miroslava Jezlová hlasovali proti.
Bod 3. byl schválen.

ad 4. Nabídka dřeva
Starostka sdělila, že v obecním lese na Teplém vrchu jsou borovice, které budou nabídnuty
zájemcům, kteří se mohou přihlásit na obecním úřadě. Cena dřeva bude 500,- Kč za 1 m3.
Bod 4. berou zastupitelé na vědomí.

ad 5. Letní údržba veřejného prostranství
Starostkou bylo sděleno, že

zájem o sečení cest k Dobré Vodě a do

Obec Milejovice, Milejovice 46, 387 01 Volyně, IČ: 00667706
Telefon: +420 380 120 520 (úřední hodiny ST 18:00 – 20:00), Mobil: +420 722 908 742
e-mail: obec@milejovice.cz, web: http://www.milejovice.cz
stránka 3 z 5
1)
(x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování

Obec Milejovice
datum: pondělí 22. dubna 2019

č.j.: OM60/2019

Stříteže. Starostka sdělila svůj názor, že by celou údržbu v obci i mimo obec měl provádět pouze
jeden člověk.
Starostka sdělila, že se s

domluví, zda bude sekat v celém rozsahu.

Bod 5. berou zastupitelé na vědomí.

ad 6. Svoz bioodpadu
Michal Fouček sdělil, že jednal se starostou obce Přechovice o možnosti spolupráce při svozu
bioodpadu.
Obec Přechovice disponuje kontejnerem na bioodpad, který by nám byla ochotna zapůjčit, aby
obyvatelé mohli vyprodukovaný bioodpad vozit do kontejneru. Náklady na odvoz kontejneru by
účtovala obec Přechovice cestovním příkazem.
Bod 6. berou zastupitelé na vědomí.

ad 7. Diskuze
Paní Edita Vacková se zeptala na školení pana Miroslava Jezla pro práci s křovinořezem. Starostka
paní Editě Vackové odpověděla, že bude školení hradit obec.
Miroslav Fouček se zeptal, proč nabízíme dřevo občanům za 500,- Kč za 1m3, když dřevo bylo
prodáno z Teplého vrchu za 100,- Kč za 1m3. Starostka obce odpověděla, že Miroslav Havel nabízí
obci 500,- Kč za 1m3. Dříví v Teplém vrchu těžil harvestor. Pokud se nikdo nepřihlásí o dřevo,
můžeme cenu snížit.

Zapsal:

Michal
Fouček
___________________
Digitálně podepsal
Michal Fouček
Datum: 2019.05.02
08:10:32 +02'00'

Michal Fouček
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Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Fouček

___________________
Miroslav Havel

Starostka obce:

___________________
Svatava Tichopádová
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