Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 14. května 2014

Přítomni:

č. 9/2014

Mgr. Jan Grolich
Zdeněk Severa
Ing. Marek Neveselý
Mgr. Pavel Drozd
Mgr. Petr Pelikán

Omluveni:
Jednání rady zahájil starosta obce v 19:30 hodin. Jsou přítomni všichni členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Výběr zhotovitele průzkumného vrtu
2. Schválení uzavření smlouvy na zhotovení změny územního plánu
3. Řešení žádosti SDH o příspěvek na dětský den s hasiči
4. Řešení přebytku mzdových prostředků v MŠ Velatice za rok 2013
5. Řešení pořízení technického vybavení pro údržbu v obci
6. Diskuze
7. Závěr
Usnesení č. 1/9/2014 – schválení programu jednání:
1. Výběr zhotovitele průzkumného vrtu
2. Schválení uzavření smlouvy na zhotovení změny územního plánu
3. Řešení žádosti SDH o příspěvek na dětský den s hasiči
4. Řešení přebytku mzdových prostředků v MŠ Velatice za rok 2013
5. Řešení pořízení technického vybavení pro údržbu v obci
6. Diskuze
7. Závěr
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

1. Řešení zadávacího řízení na nový vrt
Starosta obce informoval, že hodnotící komise otevřela obálky s nabídkami, kterých
bylo celkem šest, zkontrolovala jejich úplnost, kdy zjistila, že jedna nabídka je neúplná,
protože neobsahuje reference, výpis z obchodního rejstříku ani kopii živnostenského
listu.
Hodnotící komise na základě porovnání nabídkových cen doporučila k výběru
uchazeče HYDROZDROJ, s.r.o, se sídlem: J.V. Sládka 818, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČ:
28069064, s nabídkovou cenou 307.950,- Kč bez DPH.
Vzhledem k tomu, že tato nabídka bylo o dost nižší, než ostatní, byly zkontrolovány
položkové rozpočty a bylo zjištěno, že uchazeč nabízí výrazně nižší cenu za samotné
vrtání vrtu a 30 denní zkoušku. Ostatní položky jsou srovnatelné a hodnotící komise
považuje nabídnutou cenu za reálnou.
Uchazeč HYDROZDROJ, s.r.o. doložil také adekvátní reference na dva vrty
podobného rozsahu, které byly potvrzeny i kontaktními osobami.
Usnesení č. 2/9/2014 – Rada obce schvaluje v rámci výběrového řízení na zakázku
„Velatice-vybudování hydrogeologického vrtu HV-101“ jako ekonomicky nejvhodnější

nabídku, nabídku uchazeče HYDROZDROJ, s.r.o, se sídlem: J.V. Sládka 818, 391 81
Veselí nad Lužnicí, IČ: 28069064, s nabídkovou cenou 307.950,- Kč bez DPH a
schvaluje, aby s tímto uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci veřejné
zakázky.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení uzavření smlouvy na zhotovení změny územního plánu
Starosta obce předložil radě ke schválení smlouvy o dílo na zhotovení změny
územního plánu č.1 se společností LÖW & spol., s.r.o. a s p. Hlučkou, který se ve
smlouvě zavazuje uhradit obcí Velatice přefakturovanou cenu díla s odečtením již
odsouhlasené částky ve výši 18. 236,- Kč, kterou uhradí obce Velatice.
Usnesení č. 3/9/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
změny územního plánu č.1 se společností LÖW & spol., s.r.o. a s p. Hlučkou.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Řešení žádosti SDH o příspěvek na dětský den s hasiči
Starosta obce předložil radě ke schválení žádost SDH Velatice o příspěvek na
pořádání dětského dne s hasiči dne 31. 5. 2014 ve výši 3.000,- Kč.
Rada obce souhlasí s podporou akcí konaných pro děti, ale upřednostňuje pro příští
plánování těchto akcí, aby se nekonaly dvě téměř shodné akce po týdnu, ale aby se
organizátoři dohodli a rozvrhly tyto akce časově dále od sebe.
Usnesení č. 4/9/2014 – Rada obce schvaluje příspěvek pro SDH Velatice na pořádání
dětského dne s hasiči dne 31. 5. 2014 ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Řešení přebytku mzdových prostředků v MŠ Velatice za rok 2013
Starosta obce předložil radě informace na základě kontroly čerpání mzdových
prostředků v MŠ Velatice, které bylo řešeno v lednu 2014, kdy byly vypláceny odměny
z přebývajících peněz na mzdy v MŠ Velatice pro rok 2013.
Hlavními příčinami vysokého přebytku byly:
- na pedagogické pracovníky je ze strany JmK přiznáno 3,2 úvazku, je využíváno
pouze 3,0 úvazku, finance na 0,2 úvazku pedagogického pracovníka tedy
přebývá,
- na techniické pracovníky je ze strany JmK přiznáno 1,2 úvazku, je využíváno pouze
1,0 úvazku, finance na 0,2 úvazku technického pracovníka tedy přebývá,
- během roku došlo ke změně jedné z učitelek – odešla učitelka s vyšším tabulkovým
platem, který byl počítán do financí ze strany JmK a přišla učitelka s nárokem na
nižší plat – rozdíl v těchto platech za několik měsíců opět tvořil přebytek.

Rada se dohodla, že vezme výsledek kontroly čerpání mzdových prostředků na
vědomí a ředitelka MŠ Velatice by měla být informována, že tato bilance přebytků na
mzdových prostředcích by měla být provedena vždy do konce kalendářního roku.
Usnesení č. 5/9/2014 – Rada obce bere na vědomí výsledek kontroly čerpání
mzdových prostředků v MŠ Velatice.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5. Řešení pořízení technického vybavení pro údržbu v obci
Starosta obce navrhl, aby pro technického pracovníka bylo pořízeno technické
vybavení, protože některé úkoly na údržbě obce nemůže se stávajícím vybavením
provádět nebo pouze obtížně – zejména sekání trávy, zimní údržbu a převážení
objemnějších věcí. Navrhuje tedy pořízení traktůrku typu VARI s vozíkem, sekačkou na
trávu, mulčovačem a kartáčem na zametání chodníků v zimě. Celková pořizovací
ceny by se měla pohybovat kolem 100.000,- Kč.
Usnesení č. 6/9/2014 – Rada obce schvaluje, aby byla zajištěna konkrétní nabídka na
technické vybavení pro údržbu v obci.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

6. Diskuze
Místostarosta urgoval reklamaci usazení poklopů dešťové kanalizace v ulici Zaosadí,
protože stále nejsou opraveny a objevil další uvolněný poklop.
Starosta informoval, že již před časem vznesl tuto reklamaci na Svazek, reklamace
měly být vznášeny nejpozději do 21. Března, ale od té doby se nic neděje. Vyřízení
reklamace bude urgovat.
Místostarosta uvedl, že v opěrné zdi uprostřed Zaosadí je uvolněný kámen, který je
potřeba do zdi upevnit.
Starosta uvedl, že úkolem pověří technického zaměstnance.
Z. Severa uvedl, že v některých částech obce špatně funguje rozhlas a není mu
rozumět.
Starosta uvedl, že zajistí opravu a sladění rozhlasu, ale je nutné počítat s tím, že
v každé části obce bude možné rozhlasu dokonale rozumět a že všechny zprávy jsou
zveřejněny na webových stránkách obce.
7. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 21:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 15. 5. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

