Usnesení č. IV/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného dne 16. 10. 2013 na obecním úřadě

Obecní zastupitelstvo po projednání:

Schvaluje:

1)

rozpočtové opatření č. 3/2013Rozpočtové opatření

2)

Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene s Římskokatolickou farností

Rokytnice v Orlických horách
3)

výsledky výběrových řízení „Energetické úspory OÚ Říčky v Orlických horách”

4)

vypovězení smlouvy se spolností CETELUM a.s. (veřejné osvětlení)

5)

aktualizaci smlouvy s Bohemia Energy a.s.

6)

zřízení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Říčky v Orlických horách k 1.1.2014

7)

plán zimní údržby pro zimní období 2013/2014

8)

směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

9)

zapojení obce do dotace na dopravní značení v obci v rámci DSO Orlické hory a příjem

dotace
10)

příspěvek pro sdružení Splav o.s. ve výši 12 000,-

11)

podání žádosti o dotaci na regeneraci a údržbu zeleně

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů

Starosta: ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
Datum:

16. 10. 2013

Začátek:

18:00

Konec:

20:00

Místo:

Obecní úřad Říčky v Orlických horách

Přítomni:

Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Miroslav Bárnet, Ján Garlík, Milan Fusko

Zasedání ZO zahájil starosta. Byli přítomno 5 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy 100%.
ZO je usnášení schopné.
Zapisovatel zápisu: Romana Macháňová
Ověřovatel zápisu: Milan Fusko, Ján Garlík

Program zasedání ZO:
1) určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
2) rozpočtové opatření č. 3/2013
3) schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene s Římskokatolickou
farností Rokytnice v Orlických horách
4) schválení výsledků výběrového řízení „Energetické úspory OÚ Říčky v Orlických horách,
přijetí rozhodnutí
5) návrh vypovězení smlouvy se společností Cetelum a.s. – veřejné osvětlení
6) smlouva na dodávku elektrické energie pro rok 2014
7) zřízení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
8) plán zimní údržby pro zimní období 2013/2014
9) schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
10) schválení dotace na dopravní značení obce

Ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Zapisovatelkou zápisu byla zvolena: Romana Macháňová
Ověřovateli byli: Milan Fusko, Ján Garlík
Hlasování: 5xPRO

Ad 2) Rozpočtové opatření č. 3/2013
Vzhledem ke změně plnění rozpočtu starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 3 a návrh
na změnu rozpočtu, z důvodu výdajů na „Energetické úspory OÚ Říčky v Orlických horách„ které
jsou plánovány ještě do konce roku 2013.
Starosta seznámil ZO s jednotlivými položkami a paragrafy, viz příloha Rozpočtové opatření č. 3.
Hlasování: 5xPRO

Ad 3) Schválení Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene s Římskokatolickou
farností Rokytnice v Orlických horách.
Starosta seznámil ZO s Darovací smlouvou a smlouvou o zřízení věcného břemene mezi Obcí a
Farností Rokytnice v O.h. Smlouva převádí pozemky z farnosti na LV Obce a to pozemky par.č.
810, 835, 834 dále 2 pískovcové kříže a ohradní hřbitovní zeď. Schválením dojde k bezúplatnému
převodu majetku a zřízení věcného břemene.
Hlasování: 5xPRO

Ad 4) Schválení výsledků výběrového řízení „Energetické úspory OÚ Říčky v Orlických horách,
přijetí rozhodnutí
Starosta obce informuje ZO o konaném výběrovém řízení, které probíhalo ve dvou vlnách-dodávky
a stavby.
Stavby: Rozhodnutí o nejlepší nabídce: ISOTEP s.r.o. s nabídkovou cenou 2 089 917 Kč
Vyloučení nabídek: Stavitelství Drážka, s.r.o., odůvodnění: uchazeč nedoložil podepsanou
smlouvu o dílo oprávněnou osobou.
Grifmont CZ, s.r.o.: odůvodnění: uchazeč nedoložil Prohlášení o
vázanosti nabídkou a nedoložil Prohlášení o subdodávkách.
Dodávky: Rozhodnutí o nejlepší nabídce: Mereta Kostelec s.r.o. s nabídkovou cenou 556 714,60
Kč.
Vyloučení nabídek: Moravec- Kalavský spol. s r.o., odůvodnění: uchazeč nedoložil
Prohlášení o subdodávkách, uvedl v krycím listu nabídky cenu za dílo bez DPH, která však
neodpovídá ceně uvedené v přiložené smlouvě, která je součástí nabídky.
Inmont

v.o.s., odůvodnění: uchazeč nedoložil Prohlášení o

subdodávkách
Ditos,
subdodávkách
Hlasování: 5xPRO

s.r.o.,

odůvodnění:

uchazeč

nedoložil

Prohlášení

o

Ad 5) Návrh na vypovězení smlouvy se společností Cetelum a.s. – veřejné osvětlení
Starosta informuje ZO o kalkulaci na veřejného osvětlení, které dle současných smluv provádí
firma CETELUM a.s. Starosta informuje, že již vypršely důvody vázanosti smlouvy a navrhuje
spravovat veřejné osvětlení ve vlastní režii. Předpokládá se až 50% úbytek nákladů na osvětlení.
Hlasování: 5xPRO

Ad 6) Smlouva na dodávku elektrické energie pro rok 2014
Starosta informuje ZO o obsahu smlouvy s Bohemia Energy a.s. (platnost smlouvy do konce roku
2013). Starosta poptal dodavatelé elektrické energie, o zaslání cenové nabídky, z které nejlépe
vzešla společnost

Bohemia Energy a.s. proto starosta navrhuje nevypovědět smlouvu, pouze

aktualizovat s garancí nižších sazeb.
Hlasování: 5xPRO

Ad 7) Zřízení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce
HZS Rychnov nad Kněžnou žádá obec o doložení o zajištění požární jednotky v obci, a to smluvně
s jinou obcí či vlastní JPO. Starosta požádal město Rokytnici v O.h. o kalkulaci na zajišťování
požární ochrany. Obec se musí rozhodnout, zda uzavře smlouvu s Rokytnicí v O.h. a bude platit
ročně 24 421,- Kč nebo si obec zřídí vlastní jednotku sboru dobrovolných hasičů.
Jednotka požární ochrany obce kategorie V s minimálním počtem členů 9, starosta musí jmenovat
velitele.
Hlasování: 5xPRO Pro zřízení vlastní jednotky sboru dobrovolných hasičů

Ad 8) Plán zimní údržby pro zimní období 2013/2014
Starosta informoval ZO o výdajích obce za zimní údržbu v období 2012/2013, výdaje byly 55 000,Kč. Poté předložil ZO plán zimní údržby na období 2013/2014 a to ve stejném rozsahu jako
v předešlém roce. Starosta upozorňuje, že údržba se provádí pouze plužením.
Starosta poptá dodavatelé služeb na zajištění zimní údržby a zajistí sepsání smlouvy.
Hlasování: 5xPRO

Ad 9) Schválení směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Obec na základě doporučení Krajského úřadu KHK sestavila směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, dle které se obec při zadávání a poptávání služeb a zakázek musí řídit.
Hlasování: 5xPRO

Ad 10) Schválení dotace na dopravní značení obce
V rámci DSO Orlické hory má obec přislíbenou dotaci od Královehradeckého kraje na dopravní
značení v obci. Obec předfinancovala 15 000 Kč. Kraj přispívá 50 % výdajů. Obec vybere jen ty
nejdůležitější značky. Po informacích z rady DSO Orlické hory se projekt přesouvá na rok 2014.
Hlasování: 5xPRO

Ad 11) Schválení mimořádného příspěvku pro sdružení Splav o.s.
Starosta informuje ZO o žádosti Sdružení Splav o.s. o mimořádný příspěvek na úhradu úroků
z úvěru a na bankovní poplatky, spojené s činností Sdružení Splav, o.s., které nejsou hrazeny
z finančních prostředků EU ani jiných dotačních programů ve výši 12 000 Kč. Starosta informuje o
důležitosti fungování tohoto sdružení v rámci programu LEADER.
Hlasování: 5xPRO

Ad 12) Schválení podání žádosti o dotaci na regeneraci a údržbu zeleně
Starosta informuje ZO o havarijním stavu stromů podél hlavní silnice v obci (Prokázala studie,
kterou vypracovala Ing. Lenka Hladíková). Je třeba se rozhodnout, zda podat žádost o dotaci na
regeneraci zeleně podél hlavní komunikace z programu OPŽP. Pro přípravu projektu byla oslovena
manažerka Ing. Yvona Eliášová. Cena 38 000,- Kč za projekt obsahuje veškeré zajištění všech
podkladů potřebných pro přijetí a akceptaci žádosti (tyto náklady se zahrnují do kalkulace o dotaci).
Pan Soběslav vznesl dotaz, kolik bude stát obec následná údržba, po realizaci (nutné vyvazování a
povolování úvazků…), zda se to vyplatí. Starosta reagoval, že údržbu musíme v každém případě
provést a proč na to tedy nevyužít dotace.
Celkově se má ošetřit 94 stromů.
Hlasování: 4x PRO, 1x se zdržel (Jiří Soběslav)

Ad 13) Diskuse
pí Monzerová se ptá na příkop, od pily k zatáčce (neplní svoji funkci)- Starosta se informuje na
SÚS RK.
p Monzer se ptá, zda se budou dělat cyklostezky- nebudou, náklady jsou příliš vysoké, obec s tím
v nejbližší době nepočítá.

Zapisovatel:

Romana Macháňová

Ověřovatel:

Jan Garlik
Milan Fusko

Starosta:

Ing. Jaroslav Kuchta

