
Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Věžovatá Pláně, 

konaného dne 7.6.2012, od 20.00 hodin v zasedací místnosti pohostinství ve Věžovatá Pláni. 

Omluveni :   

Přítomni :   

Členové zastupitelstva : 

Pavlína Dvořáková, Josef Mach, Jiří Marek, Jaroslav Mach,Josef Klimeš, Kristýna Dvořáková,  

Jiří Vaněček 

Hosté :  

Hospodářka : Anna Čížková 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Věžovatá Pláně ( dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno ve 20.15 

hodin dosavadním starostou obce Věžovatá Pláně ( dále jako „předsedající “) Josefem Machem. 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle § 93 odst.1 zákona 

o obcích byla zveřejněna na úřední a elektronické desce Obecního úřadu Věžovatá Pláně v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 30.5.2012 do 7.6.2012.  

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Zastupitelstvo obce Věžovatá Pláně určuje ověřovatele zápisu : Pavlína Dvořáková,Jiří Marek 

Zastupitelstvo obce Věžovatá Pláně určuje zapisovatele : Anna Čížková 

Schváleno všemi hlasy. 

Schválení programu : 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Na návrh dosavadního starosty 

byl program doplněn o body : 4, 5. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu – program schválen všemi hlasy: 

1. Rozpočtové změny č.4 a č.5 

2. Zakázkové řízení : Kanalizace,ČOV 

3. Koupě automatického vysavače da bazénu v D.Pláni 

4. Věcné břemeno ( Obec-E.on : uložení kabelu NN ) 

5. Odečet vodného ( oprava rezervoáru v DP) 

ad.1 

Návrh usnesení č.74/2012 

OZ bere na vědomí provedené rozpočtové změny č.4 a č.5 

( 7 pro, usnesení 74 přijato) 

 

 



ad.2 

Usnesení č.75 - nebylo přijato 

Starosta informoval zastupitele o přidělení dotace na odkanalizování obce ve výši 8 157 600,- Kč,  

Upozornil na riziko spojené se stavbou kanalizace a ČOV, respektive se zadlužením obce ( na dotaci 

není právní nárok !!, nutno vzít úvěr na celou částku, o proplacení dotace je rozhodováno až po 

kolaudaci a provedení všech kontrol souvisejících se zakázkovým řízením a se samotnou stavbou.) 

Starosta požádal, aby se zastupitelé jednotlivě vyjádřili k plánované akci a dal znovu hlasovat o tom 

kdo souhlasí se stavbou kanalizace a ČOV. 

O slovo se přihlásili: 

- p.Vaněček : poukázal na to, že o stavbě se už hlasovalo několikrát, dále upozornil na již vložené   

prostředky do projektu ( cca 1 milion Kč.) 

- p.Klimeš : poukázal na nepřehlednou a nejistou situaci v EU v souvislosti s přidělováním peněz do ČR 

Výsledek hlasování : všech 7 zastupilelů je PRO stavbu kanalizace a ČOV. 

Dále starosta podal informaci o průběhu zakázkového řízení, které provádí „Advokátní kancelář 

Paroulek“. 

Ze zakázkového řízení vyplynulo výsledné pořadí firem, kdy na základě zadávací dokumentace byla 

bodově nejvýše vyhodnocena firma Swietelsky stavební s.r.o. s nabídkou ve výši 15 299 400,- Kč 

včetně DPH. 

Hodnotící komise ZŘ podepsala protokoly o výsledku zakázkového řízení, které předal starostovi 

v pondělí 4.6.2012 zástupce advokátní kanceláře Mgr.Martin Budyš. 

Zastupitelé se pozastavili nad výsledkem zakázkového řízení, předpokládali, že při konečném 

bodovém hodnocení bude více zohledněna nabídková cena ( nabídka firmy Swietelsky byla cenově 

jedna z nejdražších ). Z toho důvodu nebylo přijato usnesení, resp.nebyla vybrána firma  pro 

provedení akce „ Odkanalizování obce Věžovatá Pláně“. 

Přijetí usnesení o výběru firmy na provedení výše uvedené stavby se odkládá na některé další 

zasedání OZ.  

ad.3 

Usnesení č.76 - nebylo přijato 

ad.4. 

Návrh usnesení č.77/2012 

OZ souhlasí se zřízením práva odpovídajícího věcnému břemenu uložení kabelu NN pro RD  

( Duda, Dudová) 

( 7 pro, usnesení 77 přijato) 

ad.5. 

Návrh usnesení č.78/2012 

Při vyúčtování vodného v roce 2012 budou odečteny 3 m3 jako náhrada za opravu rezervoáru 

v Dolní Pláni. 

( 7 pro, usnesení 78 přijato) 

Zápis byl vyhotoven 7.6.2012 

Zapisovatel : Anna Čížková 

Ověřovatelé zápisu : Pavlína Dvořáková, Jiří Marek 



 

 

 

 


