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Zápis
ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Běleč,

konaného v úterý 10. června 2014 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš, Rudolf Šedivý

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta Stanislav Šmejkal (dále „předsedající“) v 19:33 a přivítal přítomné. Předsedající  
konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající seznámil přítomné 
s návrhem programu v souladu s informací o konání zasedání, zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce od 
4. června  do  10. června  2014.  Předsedající  určil  ověřovateli  zápisu  z dnešního  zasedání  Rudolfa  Šedivého  a  Pavla 
Krejčího.

Usnesením č. 64/2014
zastupitelstvo schvaluje program 46. zasedání Zastupitelstva obce Běleč:

1. Výběr dodavatele – Poptávka – Dětské hřiště Bzová
2. Výběr dodavatele – Poptávka – Dětské hřiště Běleč
3. Výběr dodavatele – Poptávka – Oprava hráze požární nádrže
4. Výběr dodavatele – Poptávka – Oprava kanalizace Bzová
5. Náhrada svítidel veřejného osvětlení
6. Různé, diskuse

Hlasování o předloženém návrhu programu: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

1. Výběr dodavatele – Poptávka – Dětské hřiště Bzová

Obec oslovila s poptávkou konzultovanou s rodiči na dětské hřiště 9 firem. V úterý 10. června 2014 v 16:00 byla uzávěrka 
příjmu nabídek pro poptávku Dětské hřiště Bzová. Hodnotícím kritériem nebyla cena, která byla zastropována, ale splnění 
nabídky a kvalita poskytnutých prvků.  Přihlásily se 3 firmy,  nabídky byly zaslány e-mailem.  Nabídky zaslaly firmy 
Bonita Group Service s.r.o. (199 789 Kč), TR Antoš s.r.o. (199 850 Kč), a Hřiště s.r.o. (199 800 Kč).

Nabídka společnosti Bonita Group Services s.r.o. splnila všechny požadavky, navíc bude dodáno pružinové houpadlo  
Koník. Nabídka společnosti TR Antoš s.r.o. nabídla větší lanovou pyramidu (4,1 m), ale s nutností vybudovat dopadovou 
plochu z kačírku. K tomu dodavatel bez odůvodnění omezil některé parametry dalších prvků. Nabídka společnosti Hřiště 
s.r.o. nabídla nižší lanovou pyramidu a omezila parametry lanové lávky, věžové sestavy a houpaček.

Starosta navrhl přijmout nabídku společnosti Bonita Group Services s.r.o. Marcel Fiala upozornil, že hřiště od Bonity 
nemá tlakovou impregnaci dřevěných prvků.

Hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 65/2014
zastupitelstvo obce rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce „Herní prvky – dětské hřiště Bzová“ a 
uzavření smlouvy s Bonita Group Services s.r.o., IČ 27738795 za cenu 199 789 Kč včetně DPH.

2. Výběr dodavatele – Poptávka – Dětské hřiště Běleč

Obec oslovila s poptávkou konzultovanou s rodiči na dětské hřiště 9 firem. V úterý 10. června 2014 v 16:00 byla uzávěrka 
příjmu nabídek pro poptávku Dětské hřiště Běleč. Hodnotícím kritériem nebyla cena, která byla zastropována, ale splnění 
nabídky a kvalita poskytnutých prvků.  Přihlásily se 3 firmy,  nabídky byly zaslány e-mailem.  Nabídky zaslaly firmy 
Bonita Group Service s.r.o. (149 978 Kč), TR Antoš s.r.o. (149 830 Kč), a Hřiště s.r.o. (149 900 Kč).

Nabídka  společnosti  Bonita  Group  Services  s.r.o.  splnila  všechny  požadavky.  Nabídky  ostatních  dvou  společností  
obsahovaly pouze zjednodušenou jednověžovou sestavu.
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Starosta navrhl přijmout nabídku společnosti Bonita Group Services s.r.o.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 66/2014
zastupitelstvo obce rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce „Herní prvky – dětské hřiště Běleč“ a 
uzavření smlouvy s Bonita Group Services s.r.o., IČ 27738795 za cenu 149 978 Kč včetně DPH.

3. Výběr dodavatele – Poptávka – Oprava hráze požární nádrže

Ve úterý 10. září v 16:00 byla uzávěrka příjmu nabídek pro poptávku Oprava požární nádrže Běleč. Přihlásily se tři firmy 
– RECTA s.r.o., HORA s.r.o. a Vlastimil Barvínek. Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve 
složení Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš, Rudolf Šedivý.

Obálky byly na místě otevřeny a zkontrolovány, nabídka firmy Vlastimil Barvínek nebyla zabalena, nabídka firmy HORA 
s.r.o.  byla zaslána e-mailem. Byl  sepsán zápis z otevírání obálek a hodnocení  nabídek. Komise nabídky posoudila a  
shledala, že odpovídají požadavkům. Celková nabídnutá cena nejvýhodnější nabídky od firmy RECTA s.r.o. je 94 070 Kč 
včetně DPH. Dalšími nabídkami byly nabídky od firem HORA s.r.o. (164 689 Kč) a Vlastimil Barvínek (239 822 Kč). 
Komise navrhuje zastupitelstvu nejvýhodnější nabídku přijmout a uzavřít smlouvu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 67/2014
zastupitelstvo  obce  rozhoduje  o  výběru  nejvhodnější  nabídky  v  poptávce  „Oprava  požární  nádrže  Běleč“  a 
uzavření smlouvy s RECTA s.r.o., IČ 47539372 za cenu 94 070 Kč včetně DPH.

4. Výběr dodavatele – Poptávka – Oprava kanalizace Bzová

Ve úterý 10. září v 16:00 byla uzávěrka příjmu nabídek pro poptávku Oprava kanalizace ve Bzové. Přihlásily se čtyři  
firmy – RECTA s.r.o., Václav Šmejkal, Jiří Fáček a Vlastimil Barvínek. Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek a 
hodnocení nabídek ve složení Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš, Rudolf Šedivý.

Obálky byly na místě otevřeny a zkontrolovány, nabídka firmy Vlastimil Barvínek nebyla zabalena. Byl sepsán zápis z  
otevírání  obálek  a  hodnocení  nabídek.  Komise  nabídky posoudila  a  shledala,  že  odpovídají  požadavkům.  Celková  
nabídnutá cena nejvýhodnější nabídky od firmy Jiří Fáček je 104 241 Kč včetně DPH. Dalšími nabídkami byly nabídky 
od firem Václav Šmejkal (128 514 Kč), RECTA s.r.o. (136 631 Kč) a Vlastimil Barvínek (156 998 Kč). Komise navrhuje 
zastupitelstvu nabídku přijmout a uzavřít smlouvu.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 68/2014
zastupitelstvo obce rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v poptávce „Oprava kanalizace ve Bzové“ a uzavření  
smlouvy s Jiřím Fáčkem, IČ 75979411 za cenu 104 241 Kč včetně DPH.

5. Náhrada svítidel veřejného osvětlení

Firma LED lights consulting s.r.o. připravila cenovou kalkulaci náhrady svítidel ve veřejném osvětlení za LED prvky. Je 
možné získat několik svítidel na vyzkoušení. Nabídka počítá s náhradou zářivkových trubic za stejně velké LED svítidlo,  
těla svítidel zůstanou původní.
Z  diskuse  vyplynulo,  že  tento  model  je  zkoušen  v  Ratibořských  Horách  a  Smilových  Horách  a  při  montáži  
necertifikovaného svítidla dojde k nevratnému poškození původního svítidla. Zároveň je špatně spočítána návratnost, 
která v případě Bělče činí cca 8 let a poskytnutá záruka této návratnosti neodpovídá.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.
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Usnesením č. 69/2014
zastupitelstvo obce zamítá montáž zkušebních svítidel veřejného osvětlení podle nabídky LED lights consulting 
s.r.o.

6. Různé, diskuse

Jaroslav Čech odešel.

Občanské sdružení MAS Krajina srdce požádalo obec o souhlas se zařazením správního území obce do území  působnosti  
MAS Krajina srdce. Starosta navrhl podmínit souhlas nediskriminačním přístupem k jednotlivým obcím a neaplikování 
mimosmluvních sankcí. Po diskusi nebude podmínka aplikována.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 70/2014
zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce do území  působnosti MAS Krajina srdce.

Starosta navrhl přijmout nabídku GIGA.CZ s.r.o.a zakoupit použitý počítač Dell Optiflex 755 Sff spolu s Windows 7 
Professional za cenu 4 690 Kč. Samotná cena Windows 7 Professional OEM je cca 3 450 Kč.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 71/2014
zastupitelstvo obce schvaluje nákup počítače Dell Optiflex 755 Sff  od společnosti GIGA.CZ s.r.o. za cenu 4 690 Kč.

Zastupitelé se dohodli na nákupu 2 ks stavebních buněk pro účely skladování obecního materiálu.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

Usnesením č. 72/2014
zastupitelstvo obce schvaluje nákup 2 stavebních buněk za cenu do 25 000 Kč a pověřuje místostarostu výběrem a 
zakoupením stavebních buněk včetně zajištění dopravy.

Zasedání bylo ukončeno ve 21:03 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 12. června 2014.

........................................
Stanislav Šmejkal

starosta, zapisovatel

........................................
Rudolf Šedivý

ověřovatel zápisu

........................................
Pavel Krejčí

ověřovatel zápisu

Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................
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