Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Milostín, konaného dne 17.09.2020
od 18.30 hodin v budově OÚ Milostín, Milostín Čp. 38
Přítomni: Bařtipán Václav, Kloub Jaroslav, Palkoska Zbyněk, Pešek Jiří, Vágner Milan,
Cermák Miroslav, Böhmová Martina
Zasedání zahájil starosta Ji ří Pešek (dále jen předsedající). Konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno v souladu s § 93 odst. 1 a * 92 odst.! zákona č.128/200 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve zn ění pozdějších předpisů.
Starosta dále z prezen ční listiny přítomných členů zastupitelstva (p říloha č. 1) konstatoval, že
je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového po čtu 7 členů zastupitelstva), takže je schopné
usnášení (* 92, odst.3 zákona o obcích).

1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zve řejněnou na
úřední desce od 07.09.2020 do 17.9.2020. K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy a
připomínky.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín schvaluje následující program zasedání:
2) Kontrola zápisu ze zasedání ZO 26.08.2020
3) Smlouva o dílo Č. 15092014/4 na rekonstrukci nebytového prostoru v Čp. 34
4) Rozpočtové opatření č. 2/2020
5) Informace starosty
6) Diskuze
7) Závěr
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 1812020 bylo schváleno.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Čermáka a p. Vágnera a zapisovatelem Radku
Kučerovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín ur čuje ověřovateli zápisu p. Čermáka a p. Vágnera
a zapisovatelem paní Radku Ku čerovou.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: O

Usnesení č. 1912020 bylo schváleno.
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Zdržel se: O

2) Kontrola zápisu ze zasedání ZO konaného 26.08.2020
Předsedající vyzval ověřovatele zápisu (p. Palkosku a p. Ba řtipána), aby se k zápisu ze
zasedání 26.8.2020 vyjádřili. Pan Palkoska potvrdil správnost zápisu, pan Ba řtipán se
vyjádřil, že se zápisem nesouhlasí, protože v zápise chyb ělo pino věcí a psát zdůvodnění je
zbytečné, protože rozpory byly vždy odmítnuty p řijatým usnesením zastupitelstva.
Zapisovatelka paní Ku čerová se p. Bařtipána zeptala, co bylo na zápisu chybné - pan Ba řtipán
odpověděl, že nebude specifikovat chyby. P ředsedající přečetl pokyny z Ministerstva vnitra
jak při sporu ohledně zápisu postupovat - v takovém p řípadě rozhoduje usnesením
zastupitelstvo obce. Předsedající poté nechal hlasovat o návrhu usnesení:
ZO Milostín schvaluje předložený zápis ze zasedání ZO Milostín 26.8.2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 4

Proti: 1

Zdržel se: 2

Usnesení č. 2012020 bylo schváleno.
Během hlasování se p. Bařtipán dotázal jak m ůže hlasovat pan Vágner, když zasedání nebyl
přítomen. Předsedající sdělil panu Bařtipánovi, že mu dá prostor po hlasování a pan Vágner,
že se k tomu vyjádří. Po hlasování p. Vágner sdělil, že se informoval u ob čanů, kteří na
zasedání byli a zápis četli a ti neshledali zápis chybným. P řítomný občan a pan Vágner
vyzvali pana Bařtipána, aby uvedl, co shledal na zápisu chybného - pan Ba řtipán odpověděl,
že je to zbytečné, protože 4 zastupitelé vždy odsouhlasí, že to tak nebylo. Poté uvedl jeden
důvod, že se jedná o zhotovení nájezdu do „koupališt ě", který provedl p. Vágner. Předsedající
rozbíhající diskuzi zastavil s tím, že do tohoto bodu programu to nepat ří a na toto téma dá
prostor v diskuzi.

3) Smlouva o dílo č. 1509201414 na rekonstrukci nebytového prostoru čp. 34
Předsedající konstatoval, že zastupitelé materiály (smlouvu v č. Rozpočtu) obdrželi písemně emailem. Ve smlouvě se jedná o částku Kč 578 507,-- bez DPH. Pan Cermák se dotázal
k výběru firmy - kdo vybíral firmy, které se poptali - místostarosta odpov ěděl, že oslovil 5
firem - Lignateam, Petr Vl ček, HaVo, které znal a 2 firmy z Revni čova, které mu doporu čil
pan Radek Hejda. Pan Cermák konstatoval, že je jasná vazba mezi minimáln ě dvěma
nabídkami a výběrové řízení mu nepřijde průkazné, dle názoru pana Cermáka jsou nabídky od
jedné osoby. Pana Cennáka zajímalo, zda-li je vít ězná nabídková cena reálná. Místostarosta
odpověděl, že jako zemědělec se nepohybuje v cenách stavebních prací. Prob ěhla diskuze
mezi místostarostou a panem Cermákem. Paní Böhmová konstatovala, že si cenu ov ěřovala
v ceníku stavebních prací a cena +- odpovídá. Prob ěhla neřízená diskuze mezi místostarostou
a paní Böhmovou. Panu Bařtipánovi se také nelíbí zp ůsob provedení výběrového řízení.
Z občanů před hlasováním se vyjád řil jeden: zda-li je průkazné, že jsou firmy domluvené a
konstatovala, že při dalším výběrovém řízení se již nikdo nepřihlásí a vítězná firma to již
nebude mít zájem ud ělat. Paní Böhmová upozornila nato, žeje pot řeba dát si pozor, aby to
nevypadalo, že firmy jSou domluvené.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín schvaluje smlouvu o dílo Č. 150920 14/4 na rekonstrukci
nebytového prostoru v čp. 34 v obci Milostín za cenu Kč 578 507,-- bez DPH.
Výsledek hlasování:

Pro: 3

Proti: 3

Usnesení č. 2112020 nebylo schváleno.

2

Zdržel se: 1

4) Rozpočtové opatření č. 212020
Předsedající informoval, že ve své kompetenci schválil rozpo čtové opatření č. 2/2020.
Rozpočtové opatření se týká navýšenípříjmů o nenávratný neú čelový příspěvek ze státního
rozpočtu ve výši Kč 387 500,-- jako kompenzace výpadku rozpo čtových příjmů z důvodu
Covid-19 a o Kč 800,-- odvod za odnětí půdy ze ZPF, strana výdaj ů navýšena u * 3613 o K č
378 300,-- na rekonstrukci nebytového prostoru Čp. 34, * 3741 navýšen o 5 000,-- na budky
pro rorýse, § 5512 navýšen o K č 5000,--, aby bylo možné poskytnout finanční dar SDH
Milostín.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Milostín bere na v ědomí rozpočtové opatření č. 2/2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 7

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení č. 2212020 bylo schváleno.
5) Informace starosty
• Očkování psů 23 .9.2020 v Milostíně od 16.00 h před OÚ a od 16.30 na Povlčíně na
otočce autobusu
• Dokončena oprava a nalakování vstupních dve ří do bývalé školy za cenu K č 22 000,--,
místostarosta dodělá vnitřní kliku, kterou někdo z předchozích nájemníků odcizil
• 25.9.2020 bude přerušena dodávka el. Energie v části obce Milostín
• 2.-3.10.2020 se uskute ční volby do Zastupitelstva kraje a Senátu

6) Diskuze
Cca 50 minut probíhala neřízená diskuze ohledně provedení výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce hospody, pracovní porady zastupitel ů, vzájemné komunikace, slušnosti,
konstatování kdo co pro obec ud ělal či neudělal. Dále bylo občany upozorněno na uzavřenou
uličku mezi Čp. 11 a Čp. 29— starosta zjedná nápravu.

7) Závěr
Předsedající poděkoval občanům za účast a ve 19.45 h zasedání zastupitelstva obce ukon čil.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání zasedání podle * 93 odst. 1 zákona o obcích
3) Smlouva o dílo č. 15092014/4 na rekonstrukci nebytového prostoru čp. 34

Zápis byl vyhotoven dne 23 .09.2020
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Razítko obce:
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