Zápis č. Ll202l ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 11.3.2OZLv 17:30 hodin v zasedací místnosti OÚ gělušice
Přítomni: zastupitelé v počtu 5 a 0 občanůObce Bělušice viz listina podpisů přítomných.
(příloha zápisu)

Ad1

Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc. Lukáš Baroch v 1_7:30hodin.
Přivítalvšechny přítomné. l(onstatoval, že zasedáníbylo svoláno v souladu s ustanovením §93
odst.]. zákona č.I2B/2000Sb, o obcíclr a informace o zasedáníbyla vyvěšena řádně na úřední
desce obecního úřadu. Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91
a § 93 zákona o obcích. Přítomno 5 členů,zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.
Omluven Martin Havlíček,

Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch l<onstatoval, že byl prověřen a zl<ontrolován zápis s usnesením
z minulého zasedání zastupitelstva. Nebyly shledány žádnénedostatl<y.
Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem pro pořízenízápisu ze zasedání
zastupitelstva je urČen Václav l(lepal, Dále navrhlJaroslava Svobodu a Tomáše Říhu.jako
ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 5 pro 0 proti 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Jaroslava Svobodu a Tomáše Říhu
Ad4 Starosta Bc. Lul<áš Baroch seznámil všechny přítomné s upraveným programem zasedání
zastupitelstva, Do programu byly přidány na žádost všech přítomných zastupitelů nové body.
Celý nový program byl přečten starostou Bc. Lul<ášem Barochem. l( novému programu nebyly
Žádné připomínky a bude se schvalovat v tomto novém znění. Následně nechal starosta Bc.
Lukáš Baroch hlasovat o upraveném programu zasedánízastupitelstva obce.
Hlasování: 5-0-0

Program:
1,, Zahájení

2.

l(ontrola zápisu z minulé schůze ÚO gělušice

3.

Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

4.

Schválení programu schůze

5.

Schválenínávrhu Hodnotícíkomisena dodavatele buněk prodejny l< projel<tu ,,Pořízení
sestavy kontejnerŮ pro provoz samoobslužného obchodu v obci Bělušice"

6.

Schválenínávrhu Hodnotícíkomisena zhotovitele k projektové dol<umentaci ,,Bělušice
- vodovod, l<analizace vč. ČOV"

7.

Schválenínávrhu smlouvy o zbudovánívěcného břemene s ČEZ oistribuce a.s. pro par.
č, gBL/1,01 v k.Ú. Bělušice

B.

Projednání návrhu

9.

Návrh schváleníDPP pro zastupitele

l<

prodeji orné půdy Michalovi Bartál<ovi

1"0.

Zpráva kontrolního výboru

11,,

Zpráva finančníhovýboru

1-2.

Dohoda o výběru poplatků a předávánídokladů

13. Diskuze

L4.Závěr
Ad5 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechrry svýsledky hodnotícíl<omise na dodavatele
prodejny k projektu ,,Pořízení sestavy l<ontejnerů pro provoz samoobslužného obchodu

br_rněl<

v olrci

BěluŠice" Hodnotící komise vybrala jal<o dodavatele společnost ZRUP Příbram a.s., se sídlem Žežicl<á

5?-2,26I 01, Příbram Vll, lČ: 45147761",l<terá splnila zadání. Cena je 7O2687l<č (vč. DPH). Ná:;ledně
starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínl<u
l< navrhovanému schválení. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení
vybraného dodavatele včetně pověřenístarosty obce k podepsánísmlouvy o dílo s danou společností,
[-lIasování:Si-O-C)

Fřijato usnesení Č.I/202L Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje dodavatele
l< projel<tu ,,Pořízení sestavy l<ontejnerů pro provoz samoobslužného obchodu

buněl< prodejny

v obci Bělušice"
spoleČnost ZRUP Příbram a.s., se sídlem Žežicl<á 522,2610]_, Příbram Vll, lČ: 45147761, a pověřuje
starostu obce l< podepsání smlouvy o dílo s danou společností.

Ad6 Starosta Bc, Lukáš Baroch seznámilvšechny s výsledky hodnotícíl<omise na zhotovitele projektové
dol<umentace ,,Bělušice - vodovod, l<analizace vč, ČOV" Hodnotícíkomise vybrala jal<o dodavatele
spoleČnost VlS-Vodohospodářsko-inženýrsl<é služby, spol. s.r.o., lČ:4B153362, Na Střezině ]_O79, 500
03 Hradec Králové, která splnila zadání a zaslala nejnižšínabídku, Nabídnutá cena 1694 000l(č (vč.
DPH). Následně starosta Bc, Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo
připomínku kvýsledku. Jelikož nebyla žádná připomínl<a ani dotaz nechal hlasovat o schválení
vybraného dodavatele, vítězná cena ], 694 000Kč (vč. DPH), včetně pověření starosty obce k podepsání
smlouvy o dílo s danou společností.
F{lasování: 5-0-0

Přijato usnesení Č.ZlLaLL Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje zhotovitele projel<tové
dokumentace ,,BěluŠice- vodovod, l<analizace vč. ČOV" společnost VlS-Vodohospodářsko-inženýrské
sluŽby, spol. s.r,o., lČ:48153362, Na Střezině 1079,5O0 03 Hradec l(rálové za vítěznou cenu 1 694 000l(č
(vČ, DPH) a pověřuje starostu obce l< podepsánísmlouvy o dílo s danou společností.
Ad7 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s nutnostíschválenísmlouvy o zbudování
věcného břemene s ČrZ Pistribuce a.s. pro par. č.gB1/IO1,v k.ú. Bělušice. Následně starosta Bc. Lukáš
Baroch poŽádal vŠechnypříiomné,jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku ktéto smlouvě. Jelikož
nebyla žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o schválenísmlouvy.
l,{lasování: 5-0-0

Přijato usnesení Č.3l2CI2t Zastupitelstvo

obce Bělušice schvaluje smlouvu č.
SoVB_CEZd_0035rOlz02 o zbudovánívěcného břemene s ČrZ Oistribuce a.s. pro par, č. 981/101v k.ú,
Bě

lušice.

AdB Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl doručenou žádost od Michala Bartáka na odkup orné půdy.
Pozemel< č.1,12411,5 o výměře I1"39m2. Vystoupil místostarosta Václav l(lepal s návrhem neprodávat
aktuálně tento obecní pozemek z důvodu připravované výstavby vodovodu a l<analizace, přičemžby
případně mohlbýtsměněn za pozemel<, který bude potřeba pro následnou realizacivodovodního řádu
a ČOV vobci. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestlí mají nějaký dotaz
nebo připomínku l<této žádosti. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o této
žádosti.

Fílasování: 0-0-5
Fřijato usnesení Č.a/ZaT": Zastupitelstvo obce Bělušice neschvaluje prodejorné půcly. Pozemek
11,24/15 o výměře 1"I39m7.

č.

Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch informovalvšechny přítomné, že v průběhu 1". pololetí rol<u2021,
bude vyl<onána práce zastupitelů nad rámec výl<onu funkce. Starosta Bc. Lukáš přednesl, že se jedná
o schválenÍDPP pro Tomáše Říhu v rozsahu 50 hodin na sečenítrávya čištěníl<omunil<ace.Dále o

schválení DPP pro Jaroslava Svobodu v rozsahu 30 hodin na odstranění prvků ze starého dětského
hřiŠtě, dále o schváleníDPP pro Martina Havlíčl<av rozsahu 3O hodin na odstraněníprvků ze starého
dětského hřiště a dále o schváleníDPP pro Martina Pánka v rozsahu 35 hodin na opravu l<análové
vpustiv ulici,,do chrastí". Dále požádalvšechny přitomné, jestli majínějaký dotaz nebo připorrrínku.
JelikoŽ nebyla Žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o schváleníDPP pro zastupitele.

Hlasování: 5-0-0
Přijato usnesení Č,5l2O2L: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje DPP pro Tomáše Říhu v rozsahu
50 hodin na sečenítrávya čištěníl<omunil<ace, dále sclrvaluje DPP pro Jaroslava Svobodu v rozsahu
30 hodin na odstraněníprvl<Ů ze starého dětského hřiště, dále schvaluje DPP pro Martina Havlíčka
v rozsahu 30 hodin na odstraněníprvků ze starého dětského hřiště a dále schvaluje DPP pro Martina
Pánl<a v rozsahu 35

hodin na opravu kanálové vpusti v ulici ,,do chrastí",

Ad].0 Jaroslav Svoboda jako předseda finančníhovýboru přednesl zprávu za rol< 2020. Následně
starosta Bc. Lukáš Baroch požádalvšechny přítomné,jestli majínějaký dotaz nebo připomínl<u k této
zprávě, JelikoŽ nebyla žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o schválení zprávy finančního
výboru.
1-1lasování: 5-0-0

Přijato usnesení Č.6/202I: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje zprávu finančníhovýlroru.

AdlÍ. Jaroslav Svoboda jako člen kontrolního výboru (předseda M. Havlíčekomluven) přednesl
2020. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádalvšechny přítomné,jestli majínějaký
dotaz nebo připomínku k této zprávě. Jelikož nebyla žádná připomínka anidotaz nechal hlasovat o
schvá lení zprávy kontrolního výboru,
zprávu za

rol<

i{lasování: 5-0-0
Přijato usnesení Č.7/202I: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje zprávu kontrotního výboru.
Ad]"Z Starosta Bc, Lul(áš Baroch seznámilvšechny přítomné s nutnostípodepsánídohody a plnou
mocí na uplatněníspoleČnosti SOP a.s za účelemzísl<ánítřídícíslevydle § 157 NZoD., Následně
starosta Bc. LukáŠ Baroch požádalvšechny přítomné,jestli majínějaký dotaz nebo připomínku l< této
dohodě. Jelil<ož nebyla žádná připomínl<a ani dotaz nechal hlasovat o schválenídohody a pověření

starosty obce

l<

podepsánítéto dohody.

Hlasování: 5-0-0
Přijato usnesení Č.8l2O2L Zastupitelstvo obce Bělušice pověřuje starostu obce
dohody se SOP a.s,7a účelemzískánítřídící
slevy dle § 157 NZOD

l<

podepsání

Ad13 Starosta Bc. Lukáš Baroch zahájil diskusi.

1", Místostarosta Václav l(lepal seznámilvšechny přítomné s finančnísituacíobce,
zůstatek na b.ú. l(omerční banky ke dni 1,L3.2021,je 10 995 32]. l(č, Na účtuu Národní
Banky je 1004 000l(č a na účtuu Raiffeisenbank je 750 000Kč

2,

Starosta informoval o al<tuálně probíhajícívýstavbězámkové dlažby na dvoře OÚ a o
jeho kompletn í úpravě.

3.

Starosta informoval o aktuálně probíhajícímčištěnídalšího
obecního lesa a o nabídce
soušíkodprodeji občanům.Aktuálně označeno 70 soušíacca dalších100 soušíbude
označeno během měsíce března.

Ad14 5jtarosta Bc. Lukáš přečetl usnesenízastupitelstva čísla1,1?_02L až Bl2021,
Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účastna dnešnímzasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomnéna příštízasedání. Y 17:43 ukončil zasedání
za stu p ite
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