Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 10/2020
konaného dne 9.1.2020 v 17.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cejle
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

Pavlína Nováková, Antonín Seknička, Ing. Pavla Karbanová, Daniel Batrla, Ing.
Edita Mariánusová, Mgr. Zdeňka Sochorová
Ing. Josef Štrouf, Ing. Markéta Bergerová, Lada Raichlová
Pavlína Nováková
Ing. Pavla Karbanová, Mgr. Zdeňka Sochorová

1) Zahájení
Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále upozornila, že celé zasedání
bude nahráváno na diktafon.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Ing. Pavla Karbanová, Mgr. Zdeňka Sochorová .
Usnesení č. 1:
ZO Cejle souhlasí s navrženými ověřovateli paní Ing. Pavla Karbanová a Mgr.
Zdeňka Sochorová.
3) Schválení programu
Usnesení č. 2:
ZO Cejle souhlasí s předloženým programem.
Pro: 6, proti: 0, zdrž.: 0

Program ZO Cejle:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Kontrola usnesení
Schválení smlouvy č. 1030052296/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– par.č. 89/1 v k.ú. Cejle
6. Schválení kupní smlouvy č. 10432018 na prodej pozemku parc.č. 132/14 o výměře
35m2 v k.ú. Hutě.
7. Schvální nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 86/10 a pozemek parc.č 86/8, oba
v k.ú. Cejle.
8. Projednání doporučení hodnotící komise pro hodnocení nabídek k podlimitní zakázce
na stavební práce na akci „Cejle – kanalizace a ČOV“ a schválení návrhu smlouvy o
dílo předložený vybraným dodavatelem na tuto akci.
9. Projednání zprávy z výběrového řízení k zakázce malého rozsahu na služby na výkon
technického dozoru investora stavby na akci „Cejle – kanalizace a ČOV“.
10. Různé
1.
2.
3.
4.
5.
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4) Kontrola usnesení ze dne 9.12.2019
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cejle
Usnesení č. 8
ZO Cejle souhlasí s předloženou OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na územní obce Cejle.
Obecně závazná vyhláška byla vydaná.
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
Usnesení č. 9
ZO Cejle schvaluje OZV č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.
Obecně závazná vyhláška byla vydaná.
5) Schválení smlouvy č. 1030052296/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – par.č. 89/1 v k.ú. Cejle
Usnesení č. 3
ZO Cejle schvaluje smlouvu č. 1030052296/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemek parc.č. 89/1 v k.ú. Cejle.
Pro: 6, proti:0, zdrž.:0
6) Schválení kupní smlouvy č. 10432018 na prodej pozemku parc.č. 132/14 o
výměře 35m2 v k.ú. Hutě.
Usnesení č. 4
ZO Cejle schvaluje kupní smlouvu č. 10432018 na prodej pozemku parc.č. 132/14 o
výměře 35m2 v k.ú. Hutě za cenu 200 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 7 000 Kč firmě
E.ON Distribuce. Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Zároveň se ruší
Usnesení č. 4 ze dne 1.4.2019.
Pro:6, proti: 0, zdrž.: 0
7) Schvální nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 86/10 a pozemek parc.č 86/8,
oba v k.ú. Cejle.
Usnesení č. 5
ZO Cejle souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na
část pozemku parc.č. 86/10 – cca 30m2 a pozemek parc.č. 86/8, oba v k.ú. Cejle.
Pro: 6, proti: 0, zdrž.: 0
8) Projednání doporučení hodnotící komise pro hodnocení nabídek k podlimitní
zakázce na stavební práce na akci „Cejle – kanalizace a ČOV“ a schválení
návrhu smlouvy o dílo předložený vybraným dodavatelem na tuto akci.
Usnesení č. 6
ZO Cejle projednalo doporučení hodnotící komise, která provedla hodnocení nabídek
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v užším řízení dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“),
vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2019 pod evidenčním číslem
Z2019-033379 a schvaluje výběr níže uvedeného dodavatele, který se umístil na
prvním místě.
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Komise dále využila ust. § 39 odst. 4 zákona a hodnotila pouze nejlevnější nabídku.
Zastupitelstvo obce Cejle současně pověřuje starostku k vydání rozhodnutí o výběru
dodavatele.
Pro: 6, proti: 0, zdrž.: 0
Výsledná tabulka hodnocení nabídek k VZ: „Cejle – kanalizace a ČOV“ dle kritéria nejnižší nabídková
cena (bez DPH):

Výsled.
pořadí

Poř.
číslo

1.

3.

Obchodní firma
„CIV CEJLE“ správce
COLAS CZ, a.s.

Sídlo / místo podnikání
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

IČ

26177005

Nabídková cena
v Kč bez DPH
83 667 272,35

Usnesení č. 7:
ZO Cejle schvaluje předložený návrh smlouvy o dílo předložený vybraným
dodavatelem a pověřuje starostku podpisem této smlouvy v termínu, kdy to umožní
zákonné požadavky (po uplynutí lhůty pro námitky).
Pro: 6, proti: 0, zdrž.: 0
9) Projednání zprávy z výběrového řízení k zakázce malého rozsahu na služby na
výkon technického dozoru investora stavby na akci „Cejle – kanalizace a ČOV“.
Usnesení č. 8
ZO Cejle projednalo doporučení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek, která otevřela obálky, posoudila správnost předložených nabídek a provedla
hodnocení nabídek na zajištění výkonu technického dozoru investora stavby
„Kanalizace a ČOV Cejle“ a schvaluje výběr dodavatele: Ing. Luděk Kotrba, Polní
305, 674 01 Třebíč, IČ: 60405236 s nabídkovou cenou 850 000 Kč bez DPH. Zprávu
z výběrového řízení schvaluje a pověřuje starostku k vydání rozhodnutí o výběru
dodavatele.
Pro: 6, proti: 0, zdrž.: 0
Usnesení č. 9
ZO Cejle schvaluje předložený návrh příkazní smlouvy na výkon funkce TDI na akci
„Kanalizace a ČOV Cejle“.
Pro: 6, proti: 0, zdrž.:0
10) Různé
Paní starostka poděkovala manželům Havlovým za organizaci Štědrovečerního
zpívání, panu Kociánovi za uspořádání Novoročního ohňostroje a panu Batrlovi,
Blažkovi a paní Lopourové za zajištění zázemí a občerstvení. Panu Batrlovi,
Kociánovi, Blažkovi a Novákovi za organizaci a zajištění občerstvení na
Novoročním výšlapu na Fialovy skály.

Zápis vyhotoven dne : 14.1.2020
Zapisovatel: Pavlína Nováková

………………………
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………………………
ověřovatel
Ing. Pavla Karbanová

………………………
ověřovatel
Mgr. Zdeňka Sochorová

………………………
starostka
Pavlína Nováková

Vyvěšeno na úřední desce obce Cejle: 14.1.2020
Sejmuto z úřední desky obce Cejle:
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