Obec Nová Telib

Zápis č. 8/2018
z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 22.08.2018
Přítomen:

Ing. Hájek Jan
Dlouhý Jaroslav
Truneček Jan (přítomen od 19:12)
Rybář Václav
Vacek Jiří

Nepřítomen:

Křovina Jiří

Místo jednání: Obecní úřad Nová Telib, Nová Telib č.p.9, Březno 294 06
Při jednání přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v 18:13 hodin a ukončeno ve 20:25 hodin.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Úvod
Určení zapisovatele a ověřovatelů
Kontrola zápisu z minulé schůze
Skartační řízení obce
Elektronizace veřejných zakázek
Investiční akce 2018
Žádosti občanů, různé, závěr

Úvod
Starosta obce přivítal všechny přítomné na jednání zastupitelstva. Starosta obce konstatoval, že
pozvánka na jednání zastupitelstva byla řádně zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Nová
Telib a dále byla všem členům zastupitelstva doručena v písemné formě.
Následně byl starostou obce představen program jednání zastupitelstva dne 22.08.2018.

Usnesení č. 09/08/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje představený program jednání zastupitelstva obce 22.08.18.
Hlasování: 4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
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2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
Starostou obce byl navržen zapisovatel Jiří Vacek a dále ověřovatelé zápisu Jaroslav Dlouhý a Václav
Rybář.

Usnesení č. 10/08/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 22.08.2018 Jiřího Vacka a
ověřovatele Jaroslava Dlouhého a Václava Rybáře.
Hlasování: 4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

3. Kontrola zápisu z minulé schůze
Zastupitel Jiří Vacek přečetl zápis ze 41. jednání zastupitelstva obce Nová Telib ze dne 01.08.2018.
Dle dohody z ustavující schůze byl zápis zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Nová Telib.

Usnesení č. 11/08/2018
Zastupitelstvo obce nemá k předloženému zápisu připomínek a tímto schvaluje zápis z minulé schůze.
Hlasování: 4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

4. Skartační řízení obce
Dne 15.08.18 byla provedena inventura archivu. Následně bude kontaktován úřad státního okr.
archivu s žádostí o doporučení způsobu archivace vč. kontroly spisovny.
Dále proběhla diskuze na téma zakoupení skartovačky na obecní úřad.

5. Elektronizace veřejných zakázek
Starosta obce informoval o nutnosti pořízení SW nástroje pro elektronizace veřejných zakázek (stav.
práce nad 6.000.000,-Kč, služby nad 2.000.000,- Kč) s platností od 18.10.2018.

6. Investiční akce pro rok 2018
Kolaudace silnice „Pražská ulice“ – paní projektantka vypověděla smlouvu, aktuálně je poptáván
nový projektant. Na základě provedené poptávky bylo následně odsouhlaseno pořízení projektové
dokumentace. Práce na projektu zahájena s cílem dokončení v termínu září 2018. proběhla
konzultace s projektantem, na základě které byla předložena nabídka na výkaz výměr.

Usnesení č. 12/08/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na vypracování výkazu výměr pro projekt kolaudace „Pražské
ulice“ v ceně 22.022,-Kč vč. DPH od firmy CR PROJECT s.r.o. (IČO 27086135).
Hlasování: 4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
Chodník u hlavní komunikace - Společnost 3L studio s.r.o. zaslala zadávací dokumentaci včetně
návrhu smlouvy o dílo k poptávce na realizaci akce - Stavba / rekonstrukce chodníku – zklidnění
dopravy na průtahu silnice III/2802 v obci Nová Telib (I. etapa), která byla starostou předložena k
odsouhlasení. Poptávka byla provedena. Na základě provedené poptávky obec neobdržela žádnou
nabídku. Na doporučení firmy 3L Studio byla upravena poptávková dokumentace a výběrové řízení
bylo vypsáno opakovaně. Na opakovanou poptávku byla v rámci výběrového řízení obdržena jediná
nabídka od společnosti Konopásek Pavel, stavební činnost a to ve výši 550.215,70,-Kč bez DPH.
Výběrová komise doporučila tuto nabídku schválit. Schváleno
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Povrchová kanalizace – při kontrole povrchové kanalizace v oblasti plánované rekonstrukce
chodníku, bylo zjištěno její značné zanesení. Firma VaK Mladá Boleslav a.s. byla objednána
k pročištění kanalizace. Pročištění provedeno a faktura předložena.

Usnesení č. 13/08/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou fakturu za pročištění kanalizace ve výši 34.575,-Kč vč. DPH od
firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. (IČO 46356983).
Hlasování: 4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
Rekonstrukce vodních nádrží – čeká se na vypsání dotačního titulu, který měl být vypsán již v druhé
polovině roku 2017 – BEZ ZMĚNY.
Rekonstrukce kurtu – proběhla návštěva projektanta a následně byl zaslán návrh projektu
k prodiskutování v zastupitelstvu obce. Na schůzi proběhne odsouhlasení zadávací dokumentace
pro účel výběrového řízení.
Zadávací dokumentace včetně projektu byla předložena k odsouhlasení. Po odsouhlasení bude
zadávací dokumentace zveřejněna na veřejném profilu obce + na internetových stránkách obce.
Výběrové řízení bylo 17.8.2018 ukončeno. Obdrženy 4 nabídky na akci.
Výběrová komise představila vyhodnocení nabídek s doporučením na realizaci rekonstrukce kurtu
od firmy PRECOL s.r.o. (IČO 26461935) a to z důvodu dodržení specifikace požadovaného povrchu a
nejlevnější nabídnuté částky.

Usnesení č. 14/08/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy PRECOL s.r.o. (IČO 26461935) pro realizaci rekonstrukce
kurtu za nabídnutou částku 1.329.930,-Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo a jejím
uveřejněním na VVZ..
Hlasování: 4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování
Vodovod na „dolních“ Kladěrubech – proběhly první konzultace s projektantem Ing. Kozákem, který
po projednání se společností VaK a.s. navrhl 3 základní varianty řešení:
1. napojení Kladěrub na přečerpávací stanici na Nové Telibi a vedení vodovodu kolem lesa
2. napojení Kladěrub na přečerpávací stanici na konci Března a vedení vodovodu přes pole a les
3. napojení Kladěrub na vodovod ve Březně v oblasti nad školou a vedení vodovodu podél silnice na
křižovatku u Dolánek, kde by bylo nutné vybudovat další přečerpávací stanici a následné protažení
vodovodu na Kladěruby podél silnice
Po konzultaci se bude dále rozpracovávat varianta č. 3 s možností finanční spoluúčasti Března..
Městys Březno zaslalo oficiální vyjádření, že se nebude finančně spolupodílet na realizaci akce.
Dohodnuta příprava zadávací dokumentace + obeslání vlastníků jednotlivých pozemků.
Starosta obce představil seznam vlastníků dotčených pozemků, kteří budou obesláni se žádostí o
vyjádření k potenciální stavbě. Bez obdržení kladného vyjádření od všech vlastníků nebude akce
realizována.
– BEZ ZMĚNY
Oprava plůtku u kapličky - akce pozastavena, památkový ústav požádán o prohlídku. – BEZ ZMĚNY
JPO5 – ochranné hasičské obleky v celkové hodnotě 93.000,-Kč byly objednány. Objednána oprava
hasičské sirény. – obleky dodány a vyfakturovány, siréna dosud neopravena.
– BEZ ZMĚNY
Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o dotaci na proplacení hasičských obleků
z programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR“ v rámci výzvy
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„Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu,
za uskutečněný zásah mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční
povahy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce“.
– BEZ ZMĚNY
Cesta k obecnímu bioodpadu – OZ bylo informováno o zahájení jednání s obcí Lhotky za účelem
odkoupení pozemku s cestou k obecnímu bioodpadu. S ohledem na plánovanou komplexní
pozemkovou úpravu prozatím ODLOŽENO.
– BEZ ZMĚNY
Cesta k lesu Chválov – OZ bylo informováno o záměru odkoupení pozemku s cestou směrem k lesu
Chválov. S ohledem na plánovanou komplexní pozemkovou úpravu prozatím ODLOŽENO.
– BEZ ZMĚNY
Ostatní:

- instalace basketbalového koše
BEZ ZMĚNY
- odstranění kůlen z obecního pozemku za hospodou, po dohodě s SDH bude provedeno
po akci „Házení kozla“ Předsedové spolků budou osloveni s žádostí o spolupráci při
likvidaci kůlen. Termín stanoven na 25.08.18, na který bude zajištěn kontejner. - TRVÁ
- oprava polní cesty k obecnímu bioodpadu – částečně provedeno, proběhne zaměření
hranice obecního pozemku + uznání společné hranice pozemků se soukr.vlastníkem
- BEZ ZMĚNY
- výměna jističů u veřejného osvětlení
BEZ ZMĚNY
- revize elektriky v obecních budovách (OÚ, has. zbrojnice, obchod, hospoda) – proběhla
první konzultace s revizním technikem, revize objednána na 29.06.2018. Revize byla
provedena. Do 13.07.18 bude předána revizní zpráva. Revizní zprávy byly předány.
Následovat bude odstranění vad.
BEZ ZMĚNY
- výměna oken na sále hospody U Zvoničky
BEZ ZMĚNY
- pořízení obecního traktůrku na sekání trávy a odklízení sněhu – zastupitel J. Truneček
pověřen zajištěním minimálně 3 konkrétních konkurenčních nabídek
BEZ ZMĚNY
- osvětlení prostoru hřiště za hospodou
BEZ ZMĚNY
- pořízení rychlostního radaru na hlavní komunikaci v obci směrem od Kobylnic – podána
žádost v rámci grantového programu Škoda AUTO a.s. – žádost byla zamítnuta, obdržen
souhlas Policie ČR + KSÚS + Magistrátu MB. Po následné diskuzi bylo hlasováno o
pořízení radaru z vlastních zdrojů. Byly předloženy 3 nabídky. Sloup nainstalován.
- zpevnění plochy před plotem obecního úřadu a antukového kurtu
BEZ ZMĚNY

ČOV – prověřena možnost napojení obce Nová Telib na ČOV v obci Žerčice – není možné.
Bude oslovena firma VaK Mladá Boleslav a.s. na konzultaci o výstavbě čističky. Starosta obce
informoval o proběhlém prvním jednáním s Ing. Žitným (zástupcem VaK a.s.). Další bude
následovat v 08/2018.
BEZ ZMĚNY
Rybník Žid – zajištění smlouvy na dlouhodobý pronájem rybníku Žid

BEZ ZMĚNY

Komplexní pozemková úprava – pozemkovým úřadem zahájena přípravná činnost

BEZ ZMĚNY

GDPR – na základě auditu GDPR byla poptána firma na dodání nového nábytku do kanceláře
obecního úřadu. Firmou VERSO kancelářský nábytek předložena nabídka ve výši 57.976,-Kč
vč. DPH.
- OBJEDNÁNO
Dále byla předložena nabídka na vymalování kanceláře od p.
ve výši 5.238,-Kč
PROVEDENO
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Sál hospody – starosta obce informoval o předložení nabídky na vymalování sálu hospody U
Zvoničky od p.
ve výši 12.115,-Kč
- OBJEDNÁNO
Obecní nástěnky – starosta obce představil návrh na pořízení nových obecních nástěnek. Nástěnky
byly následně objednány. Po dodání bude domluvena instalace svépomocí na
novém vhodnějším místě. Vitríny byly dodány.

7. Žádosti občanů, různé, závěr
a) Starosta obce informoval o provedeném rozpočtovém opatření č.7. Účetní obce paní Blanka
Poupová představila jednotlivé položky rozpočtového opatření.
b) Na žádost ZO byla předložena nabídka na rekonstrukci plotu u obecního úřadu ve výši 13.890,Kč včetně DPH.

Usnesení č. 15/08/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou nabídku od p.
obecního úřadu ve výši 13.890,-Kč včetně DPH.
Hlasování: 4 pro; 0 proti; 1 se zdržel hlasování (p.Truneček)

na rekonstrukci plotu u

c) Starosta obce informoval o naplánovaném svozu nebezpečného odpadu v termínu 08.09.18
v 820 na návsi obce.
d) Starosta obce informoval o uskutečněném vývozu obecního bioodpadu.
SDH objednalo vývoz elektroodpadu.
12.-17.09. bude na návsi připraven kontejner na svoz velkoobjemového odpadu.
e) Starosta obce informoval o změně termínu na dílčí audit obce. Nový termín 20.12.18.
f)

Starosta obce informoval o připravenosti programu pro akci 100 let založení republiky
v termínu 08.09.18.

g) Obecní výlet do sklípku – pro plánovaný počet 45 lidí, nesehnáno ubytování. Bude snížen počet
lidí a znovu poptáno ubytování.
h) Roku 1937 byly na návsi u kapličky vysazeny 2 lípy jako pamětní (T.G.Masaryka, A.Švehly).
Diskutováno opětovné položení pamětní kamenů.
i)

Místostarosta otevřel diskuzi na téma založení Facebooku obce. Bude dále diskutováno.

j)

Starosta obce seznámil s OZ se stavy bankovních účtů obce.

Starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva.
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Usnesení
ze 42. jednání zastupitelstva obce Nová Telib, které se uskutečnilo na
Obecním úřadě Nová Telib dne 22.08.2018.

Zastupitelstvo obce Nová Telib po projednání všech bodů programu schvaluje:
Usnesení č. 09/08/2018
představený program jednání zastupitelstva obce 22.08.2018.
Hlasování:
4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 10/08/2018
zapisovatele jednání zastupitelstva obce dne 22.08.2018 Jiřího Vacka a ověřovatele Jaroslava
Dlouhého a Václava Rybáře.
Hlasování:
4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 11/08/2018
nemá k předloženému zápisu připomínek a tímto schvaluje zápis z minulé schůze.
Hlasování:
4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 12/08/2018
nabídku na vypracování výkazu výměr pro projekt kolaudace „Pražské ulice“ v ceně 22.022,-Kč vč.
DPH od firmy CR PROJECT s.r.o. (IČO 27086135).
Hlasování:
4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 13/08/2018
předloženou fakturu za pročištění kanalizace ve výši 34.575,-Kč vč. DPH od firmy Vodovody a
kanalizace Mladá Boleslav a.s. (IČO 46356983).
Hlasování:
4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 14/08/2018
firmy PRECOL s.r.o. (IČO 26461935) pro realizaci rekonstrukce kurtu za nabídnutou částku
1.329.930,-Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo a jejím uveřejněním na VVZ.
Hlasování:
4 pro; 0 proti; 0 se zdržel hlasování

Usnesení č. 15/08/2018
předloženou nabídku od p.
na rekonstrukci plotu u obecního úřadu ve výši 13.890,-Kč vč.
DPH.
Hlasování:
4 pro; 0 proti; 1 se zdržel hlasování (p.Truneček)
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Zapsal:

Vacek Jiří
Starosta obce:

Zápis ověřil:

Ing. Jan Hájek

Dlouhý Jaroslav

Rybář Václav
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