Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Sobůlky, konaného dne 16.5.2018 v zasedací místnosti OÚ

Přítomni:

Pantlík Z., Mořický M., Pospíšil J., Mgr.Vymazalová K., Mgr. Půček M.,
Ing. Bořecký B., MUDr. Svoboda J., Bystřický A., Ing. Svoboda F.

Program jednání: 1. Zahájení, jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Výběr dodavatele pro realizaci akce „Oprava sociálního zařízení MŠ
a ZŠ Sobůlky“
4. Různé
5. Závěr
ad 1) Úvodem starosta přivítal v 19:07 hod. všechny přítomné a konstatoval počet členů ZO –
přítomno 9, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jmenoval ověřovatele zápisu A. Bystřického a
MUDr. J. Svobodu, zapisovatele paní J. Horňákovou.
ad 2) Následně přečetl program zasedání a položil otázku, zda má někdo návrh k doplnění.
Poněvadž tomu tak nebylo, dal hlasovat o schválení programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje předložený program jednání.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 23/2018 bylo schváleno
ad 3) Starosta informoval o průběhu výběrového řízení na akci „Oprava sociálního zařízení
MŠ a ZŠ Sobůlky.“ Byli osloveni čtyři zhotovitelé. Otevítrání doručených obálek s nabídkami
na zhotovení díla, kde jediným hodnotícím kritériem byla cena, proběhlo 10.5.2018 v 11:00h
v kanceláři OÚ v Sobůlkách. Nabídky podali pouze dva oslovení dodavatelé: společnost Kala,
spol. s.r.o., Kyjov a pan L. Semmler z Vracova. Druhá uvedená nabídka musela být pro
nesplnění stanovených podmínek VŘ vyřazena. Komise proto doporučila ke schválení
nabídku společnosti Kala, s.r.o. Z následné diskuze vyplynula nespokojenost zastupitelů s tím,
aby byla vybrána jediná odpovídající nabídka, která splnila stanovené požadavky. Starosta
upozornil, že nevybráním dodavatele a zrušením výběrového řízení může být ohrožena oprava
sociálního zařízení, které je ve velmi špatném stavu, jehož opravu lze provést pouze v období
velkých prázdnin.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje na základě výběrového řízení společnost Kala, spol.
s.r.o., Urbanova 626/10, Kyjov jako dodavatele pro akci „Oprava sociálního zařízení MŠ a
ZŠ.“
Výsledek hlasování: 1 – 6 – 2
Usnesení č. 24/2018 nebylo schváleno.

Vzhledem k výsledku hlasování se členové ZO dohodli na zrušení výběrového řízení a
vypsání nového. V souvislosti s tím požádal starosta zastupitele, aby do pátku 18.5.2018
dodali své návrhy na dodavatele díla, který by mohl být osloven pro nové výběrové řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Sobůlky schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Oprava
sociálního zařízení MŠ a ZŠ“, které bylo vyhlášeno 24.4.2018 a současně schvaluje
vyhlášení nového výběrového řízení na uvedenou akci.
Výsledek hlasování: 9 – 0 – 0
Usnesení č. 25/2018 bylo schváleno.
ad 4) Různé
- starosta informoval o výběru dodavatele opravy zvonů. Byli osloveni tři dodavatelé
kteří zaslali následující nabídky. Zvonařství Votruba – 270.961,-Kč, společnost
Boroko – 320.614,-Kč a společnost Impuls 433.374,-Kč. Vybrána byla společnost
Boroko z Brodku u Přerova s cenovou nabídkou z druhého místa, která by opravu
provedla do 28.9.2018, Zvonařství Votruba až ke konci roku 2018. Na doporučení
odborných společností bude provedena výměna malého cínového zvonu z roku 1943
za zvon ze zvonové slitiny bronzu, jehož cena bude do 60 tisíc Kč. Informaci
zastupitelstvo vzalo bez připomínek na vědomí.
- ZO vzalo na vědomí provedené rozpočtové opatření č.1/2018
- proběhla diskuze o pamětní desce učiteli Vozarovi, M. Půček zašle mailem návrhy jak
by mohla pamětní deska vypadat
- předsedající informoval o žádosti SuS Jihomoravského kraje o bezplatný převod
pozemků pod silnicí III/0549 v katastru obce Sobůlky. Zastupitelé vyslovili souhlas za
předpokladu, že před převodem bude povrch silnice opraven a vyčleněny
geometrickým plánem chodníky v obci. Jedná se o předběžný souhlas, pro jednání
s pracovníky SuS Jmk.
ad 5) Nebyl vznesen žádný další námět k projednání, proto předsedající poděkoval přítomným
za účast a ve 20:55 hod. zasedání ukončil.
Zápis vyhotoven 22.5.2018

Zapisovatel:

Jarmila Horňáková

Ověřovatelé: Aleš Bystřický

Starosta:

……………………………
……………………………

MUDr. Josef Svoboda

……………………………

Zdeněk Pantlík

………………….…………

