Z Á P I S
z jednání zastupitelstva Města Bělčice, které se konalo dne 26.5. 2016 od
15.30 hod. v obci Záhrobí (ukázka infrasetu Topas od firmy Moram CZ,s.r.o.) a
od 16.30 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Bělčice.

Přítomni: Vejšický, Převrátil, Mašek, Novotný, Šilha, Srbová, ing. Zeman K., Hrkľová, Kočí
Omluven: Puškár, Zeman J.

Nepřítomen:

Ověřovatelé zápisu: Převrátil, ing. Zeman K.

Body jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu
Prezentace firmy Moram CZ, s.r.o. – Infraset TOPAS
Prezentace firmy e-Centre (úspora energií)
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.:PI-014330038325/001 s firmou E.ON Česká
republika, s.r.o. – připojení Tisov - hasičárna
Žádost občanského sdružení PROUTEK o finanční podporu na sociální službu chráněného bydlení
pana Petra Opelky
Projednání nabídek na zpracování projektové dokumentace na „Komunitní centrum pro seniory
Bělčice“
Projednání obnovy a výstavby části kanalizace a vodovodu v lokalitě nových RD u MŠ
Projednání investice do CAS Tatra 815 JPO III Bělčice dle předběžně spočítané ceny a následný
postup týkající se veřejné zakázky na tuto investici
Diskuze – vánoční výzdoba, portál Živé Obce, jiné ….

V úvodu se konala v Záhrobí u kapličky prezentace produktu INFRASET TOPAS od firmy
Moram CZ, s.r.o. Pracovníci firmy předvedli opravu překopu.
Následně se zastupitelé přesunuli na radnici do malé zasedací místnosti. Jednání
zastupitelstva zahájil starosta města Bělčice Pavel Vejšický, přivítal přítomné a konstatoval,
že jednání je usnášeníschopné a seznámil s navrženým programem. Program jednání byl
schválen.
Zápis z minulé schůze byl schválen.

1

Zastupitelé předběžně odsouhlasili nákup INFRASETU na opravy výtluků místních
komunikací. Do jednání příštího zastupitelstva starosta prověří finanční možnosti tohoto
nákupu. Částka za pořízení by činila 280.000,- Kč bez DPH.
Poté pokračovalo jednání na MěÚ v Bělčicích prezentací služeb firmy e-Centre, která
se zabývá komplexním řešením úspor energií. Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím
informací a podkladů firmě e-Centre pro předběžné zpracování výpočtu úspor energií. Dále
zastupitelstvo projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Česká
republika, s.r.o. pro připojení hasičárny v Tisově. Žádost občanského sdružení PROUTEK o
finanční podporu na sociální službu chráněného bydlení pana Petra Opelky byla zamítnuta.
Následně pak zastupitelstvo projednalo nabídky na zpracování projektové dokumentace na
„Komunitní centrum pro seniory Bělčice“. Byly osloveny tyto firmy: Projektová kancelář
Michal Kvasnička, Projekce-reality Arché ateliér Praha a Ing. arch. Josef Hermoch. Nejlevnější
nabídka byla od projektanta Ing. arch. Josefa Hermocha. V dalším bodě se zastupitelstvo
zabývalo obnovou a výstavbou části kanalizace a vodovodu v lokalitě nových RD u MŠ.
Zastupitelstvo tuto investici odsouhlasilo a pověřilo starostu k provedení výběrového řízení
zhotovitele na tuto investiční akci, jejíž předběžný maximální rozpočet je 3.000.000,- Kč. Dále
pak zastupitelstvo odsouhlasilo navýšení investice na opravu a modernizaci CAS 815 na
1.300.000,- Kč, z čehož státní dotace bude činit 490.000,- Kč. Starosta byl pověřen
k provedení výběrového řízení na zhotovitele.
Na závěr proběhla diskuze přítomných zastupitelů. Byl odložen nákup vánoční výzdoby na
rok 2017, kdy bude končit smlouva s firmou MK-mont illuminations s.r.o., která vánoční
výzdobu pronajímá. Byla projednána nabídka na pokračování prezentace Města Bělčice na
portálu „Živé Obce“ a nebylo doporučeno v této prezentaci pokračovat. Nakonec se
zastupitelstvo zabývalo stávajícím neutěšeným stavem vodovodu v obci Záhrobí. Bude
prověřen únik vody na podtrubí směrem studna – vodojem. Pokud bude potrubí poškozené,
bude se následně řešit jeho oprava a vyčištění studny specializovanou firmou.

Usnesení z jednání zastupitelstva města Bělčice ze dne 26.5. 2016
Zastupitelstvo města Bělčice:
1./ usnesením č. 38/2016 schválilo program.
Schváleno všemi hlasy.

2./ usnesením č. 39/2016 se zastupitelé shodli na tom, že do následujícího zastupitelstva
starosta prověří finanční možnosti nákupu INFRASETU na opravy výtluků v komunikacích.
Schváleno všemi hlasy.
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3./ usnesením č. 40/2016 zastupitelé souhlasili s poskytnutím podkladů pro vypracování
nabídky na úsporu energií firmou e-Centre a.s., která bude touto firmou zpracována
bezúplatně.
Schváleno všemi hlasy.

4./ usnesením č. 41/2016 zastupitelé schválili smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON. Česká republika s.r.o. č.: PI-014330038325/001.
Schváleno všemi hlasy.

5./ usnesením č. 42/2016 zastupitelé zamítli žádost občanského sdružení PROUTEK o
finanční podporu na sociální podporu chráněného bydlení pana Petra Opelky.
Proti: 7 hlasů

Zdržel se: 2 hlasy

6./ usnesením č. 43/016 zastupitelé souhlasí se zadáním projektové dokumentace pro akci
„ Komunitní centrum pro seniory Bělčice“ projektantu Ing. arch. Josefu Hermochovi, jehož
nabídka byla nejnižší.
Schváleno všemi hlasy.

7./ usnesením č. 44/2016 zastupitelé souhlasí s investicí na vybudování části kanalizace a
vodovodu v lokalitě nových RD u MŠ a pověřili starostu k provedení výběrového řízení na
zhotovitele této akce.
Schváleno všemi hlasy.

8./ usnesením č. 45/2016 zastupitelé souhlasí s navýšením investice na opravu a modernizaci
CAS 815 dle předběžného rozpočtu, který činí 1.300.000,- Kč a pověřili starostu k provedení
výběrového řízení na zhotovitele.
Schváleno všemi hlasy.
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Tímto byl program vyčerpán a jednání skončilo v 18.30 hod.

Zapsala dne 27.5.2016 Jana Kučerová

Ověřovatelé: Převrátil

Ing. Zeman K.

Pavel Vejšický – starosta města

Zápis je vyvěšen v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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