Zápis ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Včelná
konaného dne 22.2.2018 od 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu
Navržený program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtová změna č. 5/2018 na vědomí a č. 6/2018 ke schválení
4. Schválení výsledku inventarizace majetku obce k 31.12.2017
5. Návrh na odpis majetku obce
6. Schválení konečného vyúčtování stavby
"Stavební úpravy a přístavba objektu Mateřské školy Včelná"
7. Schválení dodavatele veřejné zakázky "Dodávka vybavení pro obec Včelná"
v rámci projektu "Intenzifikace sběru bioodpadu v obci Včelná
8. Zprávy místostarostů obce
9. Různé
10. Diskuze
Přítomní zastupitelé:
1) Mgr. Kamil Feitl – místostarosta
2) Antonín Krajčír
3) Ing. Jan Lexa
4) Ing. Karel Pokorný
5) Ing. Stanislav Pražák
6) Miroslava Stránská
7) Roman Zajíček – místostarosta

Omluvení zastupitelé:
 Ing. Jarmila Mandžuková
 Michal Šlinc
Další zúčastněné osoby:
– zapisovatel Mgr. František Mareš
– 2 hosté dle prezenční listiny

Zasedání zahájeno v 18:30 hodin.
Jednotlivé body jednání doprovázeny informací promítanou dataprojektorem.
Z jednání se pořizuje neveřejný zvukový záznam k případné kontrole zápisu.
1. Zasedání zahájil místostarosta Mgr. Kamil Feitl. Přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo
je při 7 přítomných zastupitelích usnášeníschopné.
Navrhuje rozšířit program jednání o projednání rozpočtové změny č. 6/2018 a schválení dodavatele
veřejné zakázky "Dodávka vybavení pro obec Včelná". S tímto rozšířením program jednání
schválen 7 hlasy pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
2. Ověřovateli zápisu předsedající jmenuje Romana Zajíčka a Ing. Jana Lexu.
3. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje, že schválil rozpočtové opatření č. 5/2018, jímž se navyšují
příjmy o 25.000 Kč (vyšší příjem z obecního plesu) a výdaje o 197.000 Kč (především výměna
čerpadel v AT stanici vodovodu a materiál na výrobu stánků).
Zastupitelé berou rozpočtové opatření č. 5/2018 na vědomí.
Dále představuje návrh rozpočtového opatření č. 6/2018, kterým se navyšují výdaje celkem
o 34.470 Kč. Mezi změnovými položkami je mimo jiné plusem a mínusem účetní přesun částky 6,5
mil. Kč – jiné zaúčtování výdajů na rekonstrukci MŠ. Další změnou je např. navýšení částky
na nákup knih do knihovny o 20 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 1/45/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2018, kterým se navyšují výdaje celkem o 34.470 Kč." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti
– 0 se zdrželi.
4. Mgr. Kamil Feitl představuje Zápis o výsledku inventarizace obce k 31.12.2017. Nebyl shledán
rozdíl mezi skutečným stavem a účetní hodnotou majetku.
Návrh usnesení č. 2/45/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje Inventarizační zprávu
ústřední inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce Včelná
k 31.12.2017." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
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5. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl představuje návrh z 31.1.2018 na odpis opotřebovaného
a nepotřebného majetku obce. K odpisu navržen travní traktor s pořizovací hodnotou 93.510 Kč
a drobný majetek v celkové pořizovací hodnotě 112.263,71 Kč.
Návrh usnesení č. 3/45/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje odpis nepotřebného
majetku obce dle návrhu z 31.1.2018." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
6. Místostarosta Roman Zajíček představuje konečné vyúčtování stavby "Stavební úpravy a přístavba
objektu Mateřské školy Včelná". Na stavbě v hodnotě 14.267.412,50 Kč včetně DPH bylo dosaženo
úspory nákladů ve výši 248.969,60 Kč vlivem menších změn v průběhu stavby. Veškeré změny
plusové i minusové byly v součtu pod 15 % rozsahu díla.
Návrh usnesení č. 4/45/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje konečné vyúčtování
stavby 'Stavební úpravy a přístavba objektu Mateřské školy Včelná' s úsporou nákladů
ve výši 248.969,60 Kč včetně DPH." schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
7. Místostarosta Roman Zajíček představuje doporučení výběrové komise na "Dodávku vybavení
pro obec Včelná" v rámci akce Intenzifikace sběru bioodpadu. Jedná se o pořízení smykového
nakladače, štěpkovače, 5 kontejnerů a traktorového nosiče kontejnerů. Do výběrového řízení
se přihlásily dvě firmy, doporučena je nižší nabídka 1.782.000 Kč bez DPH firmy RAMOS – KOO
s.r.o. Podařilo se vysoutěžit přesně typ stroje, o který měla obec zájem. Dodávka se uskuteční
pravděpodobně v dubnu t.r.
Návrh usnesení č. 5/45/2018: "Zastupitelstvo obce Včelná schvaluje v souladu
s doporučením výběrové komise dodavatele veřejné zakázky 'Dodávka vybavení pro obec
Včelná' firmu RAMOS – KOO s.r.o., IČ 49358618, U Bílé haldy 1264, 337 01 Rokycany,
a pověřuje místostarostu obce Mgr. Kamila Feitla podpisem odpovídající kupní smlouvy."
schválen hlasováním 7 pro – 0 proti – 0 se zdrželi.
8. Zprávy místostarostů obce:
a) Místostarosta Mgr. Kamil Feitl informuje o doporučení odboru dozoru a kontroly ministerstva
vnitra ohledně obecně závazné vyhlášky Požární řád.
b) Místostarosta Roman Zajíček informuje o tom, že technické služby vyrábějí další prodejní
stánky, dále řeší s firmou ELSA zřízení zásuvek v rozvaděči u dolního hřiště, kde se 7.4. budou
konat další včelenské trhy
c) Miroslava Stránská navrhuje zavést na webových stránkách obce rezervační systém na hřiště
na volejbal v Lesní kolonii. Místostarosta Mgr. Kamil Feitl souhlasí, pokud zavedení rezervací
bude na hřišti oznámeno, aby si uživatelé mohli dopředu ověřit obsazenost.
9. Různé: —
10. Diskuze:
a) Přítomný host pan Zdeněk Miesbauer uvádí, že dle něho není uspokojivě vyřešena krajnice
vozovky v ulici Krátká po opravě asfaltového povrchu – kolem je hlína a kamínky, kde roste
plevel a užívá se jako odstavná plocha pro auta. Navrhuje osít krajnici travou a zajistit
nerozježdění auty. Problémem jsou také auta parkující před vraty a překážející výjezdu.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že parkování na trávě v Krátké ulici v zákazu stání je problém,
ani přivolaná policie však minule příliš nepořídila.
Probíhá diskuze o možném řešení stání automobilů v Krátké ulici. O spolupráci bude opět
požádána policie.
b) Přítomný host pan Zdeněk Miesbauer dále reaguje na upozornění v obecním zpravodaji,
že nebudou prohrnuty ulice, kde stojící auta znemožňují průjezd. Obec by však dle něho měla
právě zajistit průjezdnost, nikoli neprohrnout.
Místostarosta Roman Zajíček odpovídá, že technické služby někdy prohrnují již od 3 - 4 hodin
ráno. Nedovede si představit, že by obec obcházela večer před sněžením ulice a upozorňovala
občany na zaparkování auta na vlastním pozemku.
Následuje diskuze o možnostech parkování na komunikacích v obci. Komunikace jsou obecně
příliš úzké a jejich průjezdnost je závislá na kázni občanů-řidičů.
c) Přítomný host pan Zdeněk Miesbauer chce poděkovat zastupitelům za to, že se dělá spoustu
věcí pro mladé, a táže se, zda se bude také myslet na starší, např. výstavbou pečovatelského
domu.
Mgr. Kamil Feitl odpovídá, že zastupitelé již uvažovali o několika nemovitostech potenciálně
vhodných pro tento účel, ale zatím obec nenašla pozemky či budovy k tomu využitelné.
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Na místě bývalého domu služeb je málo prostoru, za obecním úřadem je v záměru park.
Obec však dále zjišťuje, kde by šel tento záměr uskutečnit.
Místostarosta Roman Zajíček uvádí, že to bude úkol pro příští zastupitelstvo.
Přítomný host pan Miesbauer uvádí, že obec má lesy, takže by možná šlo kus vykácet
a změnit využití pro tento účel.
Diskutuje se krátce o reálnosti takové změny územního plánu.
Termín dalšího zasedání ZO byl předběžně stanoven na čtvrtek 5. dubna 18,30 hodin.
Zasedání ukončeno v 19:12 hodin
Zapsal: Mgr. František Mareš ve dnech 22. a 26.2.2018.

Ověřovatelé:

Místostarosta:

Roman Zajíček

..............................................

Ing. Jan Lexa

..............................................

Mgr. Kamil Feitl

..............................................
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