Zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Česká Metuje

ze dne 17.12.2018

ÚČAST
Účastníci

Přítomni Omluveni

Neomluveni

Zastupitelé

7

0

0

Přizvaní hosté
Občané

9

Řízení
Řízením zasedání byl pověřen Josef Cibulka, starosta
Po zahájení zasedání bylo předsedajícím konstatováno, že na dnešním veřejném zasedání je přítomna
nadpoloviční většina všech zvolených zastupitelů.
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STRANA
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Jako ověřovatelé tohoto zápisu byli určeni

1
- -

Antonín Hůlek, Martina Svědíková

PROGRAM JEDNÁNÍ
1.
1.1.

Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (usnesení č. 37)
Obec nechala obecně závazné vyhlášky zkontrolovat ministerstvem vnitra a bylo doporučeno jejich
aktualizování. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že dojde k navýšení poplatku o 50,- Kč, tedy na 550,Kč. Dále byly ve vyhlášce pevně dány podmínky splatnosti poplatku, osvobození od poplatku a
úlevy. Kolik obec stojí odpady? (viz. tabulka)

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO schvaluje usnesením č. 37 obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 1/2018 s účinností od 1. ledna 2019. Tímto dochází
ke zrušení vyhlášky č. 1/2013.. Pro - J. Cibulka, L. Rutarová,
A. Michelová, M. Svědíková, A. Hůlek, R. Haitl, J. Trýzna
2.
2.1.

Proti
7

Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů (č. usnesení 38)
U této vyhlášky ministerstvo vnitra doporučilo její aktualizování. Sazba poplatků zůstává nezměněna.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100,- Kč za prvního psa a 200,- Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele.

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO schvaluje usnesením č. 38 obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku ze psů č. 2/2018 s účinností od 1. ledna
2019. Tímto dochází ke zrušení vyhlášky č. 2/2013. Pro všichni
3.
3.1.

Proti
7

Hlasování
Pro

ZO schvaluje usnesením č. 39 obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku z ubytovací kapacity č. 3/2018 s účinností
od 1. ledna 2019. Pro - všichni

Proti
7

Hlasování
Pro

Usnesením č. 40 ZO Česká Metuje po projednání
I. schvaluje
a) zadávací dokumentaci, včetně zadávacích podmínek
veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Česká Metuje“, která
bude zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
také „ZZVZ“).
Zadávací dokumentace obsahuje následující části:
(A) oznámení o zahájení zadávacího řízení,
(B) textovou část zadávací dokumentace,
(C) projektovou dokumentaci stavby,
- -

0

Zdrželo
0

Schválení zadávací dokumentace k projektu kanalizace (č. usnesení 40)
Proces kanalizace je ve fázi zadávání dokumentace k výběru zhotovitele.

Obsah usnesení

2

0

Zdrželo
0

Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity (č. usnesení 39)
Touto vyhláškou se zastupitelstvo rozhodlo získat finanční prostředky do rozpočtu obce. Ze zákona
lze stanovit výši poplatku až 6,- Kč, s přihlédnutím na naši lokalitu, vybavenost a s přihlédnutím na
výši poplatku okolních obcí se zastupitelstvo rozhodlo stanovit výši poplatku na 3,- Kč za lůžko a
noc. Poplatek bude splatný 2x do roka na základě údajů z ubytovací knihy.

Obsah usnesení

4.
4.1.

0

Zdrželo
0

Proti
7

0

Zdrželo
0

(D) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr,
(E) obchodní podmínky ve vzoru smlouvy,
(F) vzor krycího listu nabídky,
(G) vzor prohlášení o poddodavatelích,
(H) vzor prohlášení o akceptaci obchodních podmínek a
údajích k doplnění do návrhu smlouvy.
Zadávací dokumentace se schvaluje s výhradou, že v
zadávací dokumentaci či v zadávacích podmínkách mohou
být ještě provedeny úpravy v návaznosti požadavky či
připomínky vznesené SFŽP ČR v rámci mimořádné ex-ante
kontroly a v návaznosti na aktuální metodiku poskytovatele
dotace.
b) pravidla pro hodnocení nabídek ve veřejné zakázce
„Kanalizace a ČOV Česká Metuje“ takto: Nabídky budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové
ceny. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková
výše bez daně z přidané hodnoty, uvedená v nabídce.
Komise seřadí nabídky podle výše nabídkové ceny bez daně
z přidané hodnoty, uvedené v nabídce: Jako ekonomicky
nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou;

II. p o v ě ř u j e
Josefa Cibulku, starostu obce:
a) k vyžádání si mimořádné ex-ante kontroly zadávací
dokumentace veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV Česká
Metuje“ poskytovatelem dotace, tj. SFŽP ČR;
b) po obdržení vyjádření SFŽP ČR a jeho zohlednění v ZD
zahájením zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Kanalizace a ČOV Česká Metuje“ prostřednictvím osoby
smluvně pověřené výkonem zadavatelských činností, tj.
společnosti tender pro s.r.o., IČ: 28376498. Pro - všichni
5.
5.1.

Schválení doplacení úvěru na vozidlo Škoda Fabia
Dne 1. 11. 2016 uzavřel bývalý místostarosta smlouvu o úvěru na koupi osobního vozidla Škoda
Fabia. Současné zastupitelstvo se rozhodlo k předčasnému splacení úvěru. Předčasným splacením
se ušetří část peněz, vozidlo přejde do majetku obce (v současné době je majetkem ŠkoFin s.r.o) a
především obci ubyde 1 úvěr. Částka k finančnímu vypořádání ke dni 14. 12. 2018 činila 233 262,15
Kč. Tato částka je aktuální k datu splacení do 14. 1. 2019. (č. usnesení 41)

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

ZO schvaluje usnesením č. 41 předčasné splacení úvěru u
společnosti ŠkoFin s.r.o. Pro - všichni

6.
6.1.
6.2.

- -

7

0

Zdrželo
0

Rozpočtová opatření (č. usnesení 42)
Rozpočtové opatření č. 11 - doplatek úvěru za osobní vozidlo Škoda Fabia
Rozpočtové opatření č. 12 - konečná úprava rozpočtu. Dorovnání rozpočtu ke konci roku.

Obsah usnesení

3

Proti

Hlasování

Pro
ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 11 a č. 12 pod
usnesením č. 42. Pro - všichni

7.
7.1.
7.2.

Proti
7

0

Zdrželo
0

Rozpočtové provizorium (č. usnesení 43)
Vzhledem k tomu, že nejsou prozatím k dispozici všechny podklady pro sestavení rozpočtu na rok
2019, starosta navrhuje schválení rozpočtového provizoria na rok 2019.
Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude možné měsíčně vyčerpat jednu dvanáctinu
skutečných výdajů předchozího roku a to až do doby, než bude schválen rozpočet na rok 2019.

Obsah usnesení

Hlasování
Pro

Usnesení č. 43 - ZO schvaluje rozpočtové provizorium do
doby, než bude schválen rozpočet na rok 2019. Pro - všichni

Proti
7

0

Zdrželo
0

8.
8.1.

Seznámení zastupitelů s návrhem směny pozemků
Dne 6. 12. 2018 obdržela obec prostřednictvím datové schránky od pana Moravce návrh na směnu
pozemků. Pan Moravec nabízí obci pozemky, které má ve svém vlastnictví - pozemky v k.ú. Metujka
č. 186 (pozemek u Pániků), č. 231 (pozemek naproti Paloušovým u mostu), č. 659/2 (pozemek
v zatáčce u sběrného dvora). Tyto pozemky požaduje směnit za pozemky v katastrálním území
Skalka č. 799 (cesta okolo p. Moravce), č. 800/2 (cesta k p. Moravcovi). Zastupitelé dostanou
veškeré materiály k prostudování a bude jim poskytnut přiměřený čas k vyjádření. Dnes
zastupitelstvo žádné rozhodnutí v této věci přijímat nebude. Pan Moravec bude informován o datu
konání veřejného zasedání, kde bude k této věci přijato rozhodnutí.

9.
9.1.

Činnost vedení obce
Vedení obce se účastnilo několik schůzek v DSO Policko, Lesy Policka, schůzka s pracovníky
správy železniční dopravní cesty ohledně přejezdu, MAS Stolové hory.

10.
10.1.

Různé
Informace o uzavření obecního úřadu: Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen od 22. 12. 2018 do
1. 1. 2019 (otevřen bude 2. 1. 2019).

____________________
Mgr.Lenka Rutarová
Místostarostka

____________________
Josef Cibulka
starosta

Ověřovatelé potvrzují svým podpisem, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními:

____________________
Martina Svědíková
V České Metuji dne 19. 12. 2018
Zapsal: Bc. Eva Cibulková
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____________________
Antonín Hůlek

