ZÁPIS

č. 6 / 2 0 2 0
ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
Den a místo zasedání: 8.6.2020 v zasedací místnosti OÚ Libějice
Zasedání zahájeno : 20:00 hodin
Přítomni:
Ing. František Drtina, Josef Cimpa, Jaroslav Kozojed, Jaroslav
Lutovský, Petr Lutovský, Martina Pfeiferová, Mgr. Petra Pychová
Omluven:
Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.
Program zasedání:
1. Zahájení a program
2. Odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2019
3. Schválení účetní závěrky obce Libějice za rok 2019
4. Výběr a schválení dodavatelů na realizaci projektů z dotací POV Jč kraje v roce
2020
5. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny pro roky 2019-2023 (výsadba stromů)
6. Projednání a odsouhlasení vybavení JSDHO radiostanicemi
7. Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 2/2020
8. Informace
9. Různé
10. Usnesení a závěr
1.

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. František Drtina. Konstatoval,
že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a
zastupitelstvo obce je usnášeníschopné. Starosta určil zapisovatele a ověřovatele
zápisu a seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

2.

Odsouhlasení závěrečného účtu za rok 2019.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Závěrečného účtu obce Libějice za rok 2019,
jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libějice za rok
2019. Na úřední desce (včetně elektronické verze) byl zveřejněn od 22.5.2020 do
8.6.2020. Závěrečný účet obce Libějice za rok 2019 byl schválen v navrhovaném
znění.
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Závěrečný účet obce Libějice za rok 2019
bez výhrad spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce a souhlasí s celoročním
hospodařením obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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3.

Schválení účetní závěrky obce Libějice za rok 2019.
Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku obce spolu s výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha a se zápisy z jednání finančního a kontrolního
výboru obce za rok 2019. Návrh účetní závěrky obce za rok 2019 projednal finanční
výbor a doporučuje ji ke schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Libějice za rok 2019.
Účetní závěrka zobrazuje věrný a poctivý obraz účetnictví obce Libějice.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4.

Výběr a schválení dodavatelů na realizaci projektů z dotací POV Jč kraje v roce 2020.
I. Projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“
Starosta obce, ing. František Drtina, jako pověřená osoba zadavatele (viz usnesení
4/05/2020) pro zaslání výzvy firmě Zdeněk Pikhart na realizaci projektu
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“ z programu POV Jč kraje
pro rok 2020, předložil zastupitelstvu v termínu doručenou nabídku takto:
 nabídka firmy Zdeněk Pikhart ze dne 5.6.2020 splňuje požadavky zadání
specifikované ve výzvě a je ve výši 260.467,67 Kč (s DPH).
Zastupitelstvo schvaluje postup a rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci
projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“ z programu
POV JČ pro rok 2020 v předloženém znění.
Zastupitelstvo určuje jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“ firmu Zdeněk
Pikhart.
II. Projekt „Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství“
Starosta obce, ing. František Drtina, jako pověřená osoba zadavatele (viz usnesení
5/05/2020) pro provedení průzkumu trhu a vytipování vhodných dodavatelů sečícího
zahradního traktoru (PROFI řada) a 2 ks benzinových křovinořezů (min. objem
motoru 50 ccm, min. výkon 2,2 kW) v rámci projektu „Nákup techniky k údržbě
veřejných prostranství“ z programu POV Jč kraje pro rok 2020, předložil
zastupitelstvu následující podklady a informace:
 katalog firmy SECO Group s vyznačeným typem zahradního traktoru, který
splňuje požadavky na údržbu veřejných ploch v obci (Starjet UJ 102-23 P6
PRO a vysokozdvižným košem) s katalogovou cenou 213.900,- Kč s DPH
(včetně hrubých pneumatik do členitějšího terénu). Tento typ traktoru je
modernizovaným nástupcem traktoru, který v obci spolehlivě sloužil po
dvanáct let.
 Starosta a J. Kozojed se dne 4.6.2020 zúčastnili předváděcího dne zahradní
techniky v Kolíně, kde jim zástupci firmy SECO Group zodpověděli všechny
dotazy a umožnili jim vybraný typ traktoru vyzkoušet v praxi. Zároveň
obdrželi nabídku na slevu ve výši 6% z katalogové ceny a doporučení na
autorizovaného distributora (fa MERXBAUER s.r.o. Chotoviny), který zajistí
dodávku traktoru (dovoz do obce, zaškolení obsluhy, záruční a pozáruční
servis).
 Křovinořezy – byl proveden průzkum trhu (webové stránky dodavatelů) a byl
navržen křovinořez typu OM BC530 T od firmy Mountfield, který splňuje
požadavky na údržbu veřejných ploch v obci s cenou 15.990,- Kč/kus (s DPH).
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Tento typ křovinořezu je modernizovaným nástupcem křovinořezů, které obec
již léta pro údržbu zelených ploch používá.
Zastupitelstvo schvaluje postup a rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci
projektu „Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství“ z programu POV
JČ pro rok 2020 v předloženém znění.
Zastupitelstvo určuje dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
techniky k údržbě veřejných prostranství“ takto:
 Zahradní traktor Starjet UJ 102-23 P6 PRO s vysokozdvižným košem –
firma MERXBAUER s.r.o. Chotoviny a
 Křovinořez typu OM BC530 T (2 ks) - firma Mountfield.
Dle Zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů se v obou případech jedná o
zakázky malého rozsahu – podle par. 31 není zadavatel povinen zadávat zakázku jako
veřejnou podle tohoto zákona.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
5.

Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku v rámci programu Podpora
obnovy přirozených funkcí krajiny pro roky 2019-2023 (výsadba stromů).
Starosta předložil zastupitelstvu žádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci
programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro roky 2019-2023 (výsadba
stromů okolo MK 797) – dotační program Ministerstva životního prostředí.
Žádost zpracovala paní Lenka Matoušková a Dagmar Cimpová v souladu s usnesením
2/05/2019 ze dne 13.5.2019.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

6.

Projednání a odsouhlasení vybavení JSDHO radiostanicemi.
Starosta předložil zastupitelstvu návrh velitele JSDHO, pana Marcela Smažíka, na
vybavení JSDO párem radiostanic.
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením páru radiostanic z důvodu nutnosti zabezpečení
komunikace s jednotkami HZS ČR při nasazení JSDHO (viz například zásah JSDHO
v katastru obce Libějice loni 9. července, společně s HZS Tábor a JSDHO města
Tábora). Maximální cena za pár radiostanic se základním příslušenstvím je 30.000,Kč.
Před zakoupením bude proveden průzkum trhu, radiostanice budou shodného typu i
komunikačního standardu, jaké používá HZS ČR (i JSDHO, které jsou vysílačkami
vybaveny).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
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7.

Rozpočtové opatření č. 2/2020.
Zastupitelstvu obce bylo předloženo ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2020,
provádějící dílčí úpravy rozpočtu na rok 2020. RO č. 2/2020 je zveřejněno na
www.libejice.cz (sekce Obecní úřad → Úřední deska → záložka „Dokumenty podle
zákona 250/2000 Sb.“).
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

8. Informace:
9. Různé:
10. Závěr:
Schůzi ukončil starosta ve 22:00 hodin.
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějice
č. 6/2020, konaného dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce Libějice po předložení a projednání písemných a ústních návrhů,
zpráv a informací a dalších jiných materiálů přijalo tato usnesení:
Usnesení 1/06/2020 ze dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje Závěrečný účet obce Libějice za rok 2019 bez
výhrad spolu se Zprávou o výsledku hospodaření obce a souhlasí s celoročním
hospodařením obce.
Usnesení 2/06/2020 ze dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje účetní závěrku obce Libějice za rok 2019.
Usnesení 3/06/2020 ze dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje postup a rozhodnutí o výběru dodavatele na
realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení – světelné zdroje LED“ z programu
POV Jč kraje v roce 2020 v předloženém znění. Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele
této veřejné zakázky malého rozsahu pana Zdeňka Pikharta, Radimovice u Želče 33.
Zastupitelstvo obce Libějice zároveň ukládá starostovi obce uzavřít do 30.6.2020 s
vybraným dodavatelem smlouvu o dílo v souladu s předloženou nabídkou.
Usnesení 4/06/2020 ze dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje postup a rozhodnutí o výběru dodavatele na
realizaci projektu „Nákup techniky k údržbě veřejných prostranství“ z programu POV Jč
kraje v roce 2020 v předloženém znění. Zastupitelstvo schvaluje jako dodavatele této
veřejné zakázky malého rozsahu firmu SECO Group Jičín, distributor firma
MERXBAUER s.r.o. Chotoviny (zahradní traktor Starjet UJ 102-23 P6 PRO) a dále
křovinořezy OM BC530 T – 2 ks (firma Mountfield).
Zastupitelstvo obce Libějice ukládá starostovi obce vystavit do 15.6.2020 na vybrané
dodavatele objednávku v souladu s předloženou nabídkou.
Usnesení 5/06/2020 ze dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce Libějice schvaluje podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro roky 2019-2023
(výsadba stromů okolo MK 797).
Usnesení 6/06/2020 ze dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup páru radiostanic pro vybavení JSDHO v maximální
ceně 30.000,- Kč za pár. Vybraný typ bude shodného komunikačního standardu, jaký
používá HZS ČR.
Usnesení 7/06/2020 ze dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 v navrženém znění.

Zapsal: Mgr. Petra Pychová

Ing. František Drtina
starosta obce
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Ověřovatelé zápisu:
Martina Pfeiferová
Josef Cimpa
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