Zasedání OZ Přestavlky dne

30.0 5.2012

Přítomni:

Bursík, K|auzová, Bohatová, Krejcárek, Novák, Grycová, Drazdik

Zahájení :

17,00 hod

Omluveni:

Program:
1. Obnovení dětského hřiště v Přestavlkách

podánížádosti o poskytnutí dotace.
2. Usnesení - Obnovení dětského hřiště v Přestavlkách - vyčleněnífinančních
prostředků na vlastní podíl žadatele.
3. Obnovení dětského hřiště v Přestavlkách - souhlas s provedením výběrového Ťízení.
4. 1. úprava rozpočtu obce Přestavlky pro rok20l2
5. Projednání mimoškolních náhrad MŠNespeky
6. Žáďostpana Molka o odprodej obecního pozemku KN 452124 v k.ú. Přestavlky
7. 7rávěrečný účet2O11Přestavlky u Čerčan
8. Zádost pana Furcha o odprodej obecního pozemku KN 4713 a st.36l2 v k.ú.
Přestavlky a budovy k bydlení čp. 43 v Přestavlkách
9. Projednání a výběr dodavatele rekonstrukce budovy staré školy
10. Pověření podepsání smlouvy související s dotací na SZIF
1 1. Pověření pro podepsání smlouvy o výkonrr stavebního dozoru vztahující se k
rekonstrukci budovy staré školy
-

l. Zastupitelstvo obce vza|o na vědomí, že projekt ,,Obnovení dětského lrřiště
v Přestavlkách", na jehož realizaci podala obec žádost o poskytnutí dotace v rán-rci
dotačníhoprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2012, byl zařazen na
základé Rozhodnut í č. 62 l 20 12 mezi doporučenéakce.
2.

Usnesení - Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace ,,Obnovení dětského hřiště
v Přestavlkácll", v rámci dotačníhoprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
2012 a vyčleněním finančníchprostředků na vlastní podíI žadatele do výše 160 tis.
Kč. Pověřuje starostu obce k zajištění potřebných dokladů pro vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Pro:7
Proti:0
Omluveni:0

_).

Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením výběrového řízení na zhotovitele stavby
,,Obnovení dětského hřiště vPřestavlkách",ye veřejné zakázce malého rozsahu ve
smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, vplatném
znéni, postupem mimo režim zákona vsouladu sust. § 18 odst. 5 zákona a to
s výjimkou zásad uvedených v ust, § 6 zákona. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu uzavřením Smlouvy o odborné, organizaění a technické pomoci na zajištění
poradenství voblasti zadávaciho a výběrovéIto Ťizení sIng. Radkem Vranýnr, IČ:
65621107.
Pro:7
Proti:0
Omluveni:0

4.

Zastupitelstvo schválilo 1,úpravu rozpočtu obce Přestavlky pro rok2Ol2.
Pro:7
Proti:0
Omluveni:0

5.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo partnerskou smlouvu mezi obcí Nespeky a
obcí Přestavlky o úhradě mimoškolních nákladů na děti, které jsou umístěny v MŠ
Nespeky. V současnédobě je v MŠNespeky umístěno 6 dětí a předpokládané
náklady na rok jsou 6000,- Kč na rok a 1 dítě.
Pro:7
Proti:0
Omluveni:0

6,

Zastupitelstvo vyslechlo a projednalo žádost pana Molka o odprodej obecního
Pozemku NK 452124 v k.ú. Přestavlky. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem
nemovitost odprodat a dalo za úkol starostovi nechat vyhotovit znalecký postrdek
ocenění nemovitosti. Po předložení znaleckého posudku bude pokračováno
v souladu se zákonem.
Pro:7
Proti:0
Omluveni:0

7.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo Závěrečný účetobce zarok 20l1 bez výlrrad.
Pro:7
Proti:0
Omluveni:0

8.

Zastupitelstvo vyslechlo a projednalo žádost pana Furcha o odprodej obecního
pozemku KN 4713 a st.36l2 v k,ú. Přestavlky a budovy k bydlení čp. 43 v
Přestavlkách. Zastupitelstvo odložilo rozhodnutí o zámětu odprodeje nemovitosti na

následující zasedání, které se bude konat 4.6.2012,

9,

Zastupitelstvo se seznámilo se závěrem výběrové komise a to od předsedkyně
Heleny Bohatové. Na základě doporučenívýběrové komise, zastupitelstvo
projednalo a schválilo, dle rozboru údajůnabídek podle dílčíchkritérií,subkritérií a
parametrŮ vybránÍ, jako vítěznéfirmy, pro provedení rekonstrukce budovy staré
Školy,STAVOS Benešov, IČ: 26724154, Přestavlky 77, 257 23 Přestavlky
snabídkovou cenou bez DPH 3.298.267,85Kč. Zároveň zastupitelstvo OÚ
Přestavlky pověřilo starostu, ve spolupráci s Ing. Jenčíkem,o rozeslání informací o
výsledku výběrového řízení zúčastněnýmfirmám. Zastupitelstvo OÚ Přestavlky
pověřilo starostu obce, aby podepsal ve spolupráci s Ing, Jenčíkem, smlouvu
s vítěznou a doporučenou firmou o provedení realizace zakázky rekonstrukce
budovy staré školy a to v termínu do 30.07.2012.

l0.

Zastupitelstvo OÚ Přestavlky projednalo a sclrválilo pověření starosty k uzavření
smlouvy na dotaci rekonstrukce staré školy na SZIF do I0.06.2012.

OÚ Přestavlky projednalo a schválilo pověření starosty kvzavŤení
Mandátní smlour,y o odborné inženýrskéěinnosti a technické pomoci pro dohled
nad stavbou,,Stavební úpravy obecního úřadu".

11. Zastupitelstvo
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Ukončení:21,00 hod
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