Zápis z 6. veřejného jednání zastupitelstva obce Želeč, které se
konalo dne 26. 2. 2020 od 18 hodin v obřadní místnosti
obecního úřadu v Želči
Přítomni: Ladislav Stejskal, Ing. Luboš Rypáček, Ing. František Novotný, Bohdana Břendová,
ing. Jan Houdek, Šárka Hrušková, Josef Čaněk, Jiří Slaba, Václav Říha, Ondřej Kadlec, Marcela
Novotná, Jakub Houdek

Omluveni: Miroslav Liška, Dagmar Lanžhotská, Jaroslav Čížek (přítomen od bodu 9)

Program jednání:
1. Zahájení, volba orgánů jednání.
2. Zpráva o činnosti rady.
3. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č 1667/2 a 1667/3 v k.ú. Želeč.
4. Schválení darovacích smluv (SDH Želeč a SDH Bezděčín).
5. Schválení ceny vodného a stočného na rok 2020.
6. Schválení rozpočtového opatření č. 202001.
7. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020.
8. Projednání nabídek úročení zůstatků na běžných účtech obce.
9. Projednání svozu separovaného komunálního odpadu.
10. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce „Bytový dům
s pečovatelskými byty“
11. Schválení návrhu smlouvy o dílo.
12. Schválení podání žádosti o dotaci.
13. Schválení výběrové komise.
14. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
15. Diskuse
16. Usnesení, závěr.

1. Přítomné zastupitele a občany přivítal starosta obce p. Stejskal a konstatoval, že je
přítomno 12 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 členů, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Starosta obce seznámil přítomné s programem dnešního jednání.
Nikdo neměl žádné doplnění.
Hlasování o programu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh na orgány jednání:
- zapisovatel: Lenka Rejlková
- ověřovatelé zápisu: Šárka Hrušková, Marcela Novotná
- návrhová komise: Ing. Luboš Rypáček, Václav Říha
Hlasování o programu:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

2. Starosta obce seznámil přítomné s činností rady obce, která projednala a schválila:
- Rozpočtové opatření č. 201908, dodavatele vozidla Dacia Duster – J. Souček,
darovací smlouvy – narozené děti, o.p.s., spolky
Dále starosta obce informoval o obdržení stavebního povolení na ČOV Bezděčín, o
plánované opravě komunikace pod Kříženeckým, o plánovaném setkání nad studií na
relaxační centrum, o záměru prodloužení kanalizace v Bezděčíně
3. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 02/20 Záměr prodeje pozemků parc.č.
1667/2 o výměře 15 m2 a parc.č. 1667/3 o výměře 11 m2 v katastrálním území Želeč
u Tábora.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
4. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 03/20 dar ve výši 30 000,-Kč spolku SH

ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Želeč, Želeč 143, 391 74 Želeč.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 04/20 ve výši 30 000,-Kč spolku SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Bezděčín, Bezděčín 9, 391 75 Bezděčín.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

5. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 05/20 cenu vodného a stočného pro
hospodářský rok 2020 ve výši 10,-Kč/m3 bez DPH
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 06/20 cenu vodného pro hospodářský rok
2020 ve výši 30,51 Kč/m3 bez DPH + pevná složka ve výši 264,-Kč/vodoměr/rok bez
DPH pro kapacitu vodoměru 2,5 m3/hod. Pro kapacitu vodoměru 6 m3/hod činí
pevná složka 1.128, -Kč/vodoměr/rok bez DPH.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

6. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 07/20 Rozpočtové opatření č. 202001
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
7. Zastupitelstvo obce schvaluje usnesením č. 08/20 Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2020 o nočním klidu, kterou se stanoví výjimečné případy, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší.
(Silvestr, Pivní slavnosti, FootFest)
Hlasování:
pro: 12
proti: 0

zdržel se: 0

8. Zastupitelstvo obce usnesením č. 09/20 schvaluje zřízení termínovaného vkladu na 12
měsíců ve výši 20.000.000,- Kč u Moneta Money Bank, a.s.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce usnesením č. 10/20 schvaluje zřízení spořícího účtu na 3 měsíce
ve výši 20.000.000,- Kč U České spořitelny a.s.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce usnesením č. 11/20 schvaluje zřízení běžného účtu na se
zvýhodněným úročením u UniCredit Bank , a.s.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

9. Projednání svozu separovaného komunálního odpadu
Dosud svoz provádí firma Hokov spol.s.r.o. Dle fakturace se předpokládá náklad na
letošní rok na 650.000,- Kč. Starosta obce na navrhuje, abychom si svoz prováděli
vlastním vozidlem a odváželi na třídírnu firmy Rumpold, kde by předpokládaný roční
náklad činil 100.000,- Kč. Vozidlo by se využilo také ve sběrném místě i v lesním
hospodářství. Starosta obce do příštího zasedání poptá vozidlo s rukou.
Změna počtu přítomných zastupitelů + Jaroslav Čížek (přítomno 13)
10. Zastupitelstvo obce usnesením č. 12/20 schvaluje zadávací dokumentaci veřejné
zakázky na stavební práce „Bytový dům s pečovatelskými byty v obci Želeč“.
(Výstavba 8/2020-5/2022. Předkládání nabídek bude probíhat elektronicky)
Hlasování:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

11. Zastupitelstvo obce usnesením č. 13/20 schvaluje návrh smlouvy o dílo na dodávku
stavby „Bytový dům s pečovatelskými byty v obci Želeč“
Hlasování:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

12. Zastupitelstvo obce usnesením č. 14/20 schvaluje podání žádosti o dotaci
z podprogramu Ministerstva financí – Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury na akci „Bytový dům s pečovatelskými byty v obci Želeč“
Hlasování:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

13. Zastupitelstvo obce usnesením č. 15/20 schvaluje členy komise a náhradníky pro
otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce „Bytový dům
s pečovatelskými byty v obci Želeč“ ve složení:
Gabriela Vacíková, Ladislav Stejskal, Ing. Luboš Rypáček, Ondřej Kadlec, František
Hruška
Náhradníci: Josef Čaněk, Bohdana Břendová, Šárka Hrušková, Marcela Novotná
Hlasování:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

14. Zastupitelstvo obce usnesením č. 16/20 stanovuje s platností od 1. 3. 2020 měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty, neuvolněného člena rady a
neuvolněného člena zastupitelstva v částce dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017
Sb., neuvolněný místostarosta - 29.206,-Kč, neuvolněný člen rady - 6.490,-Kč,
neuvolněný člen zastupitelstva - 1.623,-Kč.
Hlasování:

pro: 13

proti: 0

zdržel se: 0

15. Diskuse
- pouť 13. 9. 2020
16. Usnesení, závěr
Usnesení přednesl ing. Luboš Rypáček. Nikdo neměl připomínky a doplnění.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Zapsala: Lenka Rejlková
Ověřovatelé zápisu: Šárka Hrušková, Marcela Novotná
Starosta obce: Ladislav Stejskal

