
Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva 

konaného dne 22.6.2018 

 

Přítomni:pp.Klabzubová,Balšánková,Morávková,Lukáč,Vysoký 

Omluveni:0 

Program:1)Zahájení 

                 2)Schválení programu,určení ověřovatelů zápisu 

                 3)Poptávkové řízení (cesta k rybníku-Zalešany) 

                 4)Poptávkové řízení (VO-Přebozy) 

                 5)Úprava rozpočtu č.3 

                 6)Různé 

1)Starostka přivítala přítomné. 

2)OZ bylo seznámeno s programem schůze.Ověřovateli zápisu byli určeni pí.Klabzubová a 

p.Lukáč. 

Usnesení č.17/2018:Zastupitelé jednohlasně souhlasí s navrženým programem schůze a 

určenými ověřovateli zápisu. 

3)OZ bylo seznámeno s poptávkovým řízením-položení zámkové dlažby158 m2 v části cesty 

k rybníku v Zalešanech. 

1. fi.P.Košťál,Roháčova 193,Kolín 3                            273 763,-Kč s DPH 

2.fi.Dlaždičské práce,Jezeřanská 1258,Kolín 5          277 090,-Kč s DPH 

3.fi.P.Dočkal,Býchory 213,Kolín 2                               224 557,-Kč s DPH 

Byla vybrána fi.P.Dočkal,Býchory se kterou uzavře starostka Smlouvu o dílo. 

Usnesení č.18/2018:Zastupitelé souhlasí všemi hlasy,aby pokládku zámkové dlažby 

provedla fi.P.Dočkal a starostku pověřuje sepsáním Smlouvy o dílo. 

4)OZ bylo seznámeno s nabídkami od fi COM-PAKT,Praha,která nám udělala 2 nabídky na 

položení kabelu VO v Přebozech – 1.nabídka- 282 200,-Kč bez DPH a 2.nabídka byla 406 586,-

Kč bez DPH.Obě nabídky byly odmítnuty z fin.důvodů.Poté nám bylo sděleno,že pokuď 

máme firmu,která se nám stará o VO v obci,může nám provést připoložení kabelu 

veř.osvětlení ke Stavbě ČEZ obnova NN za kNN Přebozy.Byla oslovena fi.František 



Dvořáček,Pečky,která nám provádí opravy na VO- od ní jsme dostali nabídku za provedení 

přípolože kabelu na VO za 175 000,-Kč bez DPH (je to pouze za připoložení kabelu).Po 

ukončení  Stavby ČEZ obnova NN za Knn, bude obec s fi. Dvořáček dále jednat ohledně 

dalších prací na VO (pokud budou finance). 

Usnesení č.19/2018: OZ jednohlasně souhlasí s nabídkou od fi.F..Dvořáček,Pečky na 

připoložení kabelu na VO a starostku pověřuje sepsáním  Smlouvy o dílo. 

5)Účetní seznámila OZ ,že z našeho spořícího účtu bude převedena částka 500 000,-Kč na 

běžný účet obce.Z této částky budou uhrazeny platby:VO Přebozy,zámková dlažba 

Zalešany,závěrečné vyhodnocení akce kanalizace (Zalešany,Přebozy),hasiči-Krizová 

karta.Tyto platby budou zaneseny v Rozpočtovém opatřením č.3. 

Usnesení č.20/2018:OZ jednohlasně souhlasí s převedením částky 500 000,-Kč a 

s uhrazením plateb,které  budou uvedeny v Rozpočtovém opatření. 

6)Různé 

- byla provedena prohlídka s p.Peckou od fi.Stavokomplet ohledně reklamací 

(kanalizace),provedla se fotodokumentace.Dalším řízením byl pověřen vedoucí 

p.Mašek,který přijede příští týden a dohodne se další postup. 

- od SŽDC jsme dostali sdělení,že plánují objekt žel.zastávky zbourat, na svém pozemku 

postavit přístřešek pro cestující a žádají obec aby se k tomu vyjádřila (vše je teprve 

bráno,jako úvaha) 

-blíží se volby do Obecního zastupitelstva,kdo má zájem kandidovat do zastupitelstva musí 

nejdéle do 31.7.2018 do 16,00 hodin odevzdat kandidátní listinu s přílohami na Městský úřad 

v Kouřimi.Informace k podávání kandidátních listin jsou zveřejněny na webových stránkách 

KÚSK:http://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-zastupitelstev-obci-2018. 

 

Zastupitelé berou na vědomí. 

 

Schůze byla ukončena v 18,30 hodin 

 

 

Vojtěch Lukáč-místostarosta                                                                      Helena Balšánková-starostka 

 

 


