Usnesení č. 5 z VZZO Tmaň
konaného dne 19. 9. 2016 od 19°° hod.

I.

Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí
1) kontrolu usnesení z minulého VZZO přednesenou předsedou kontrolního výboru p.
Jiřím Eschnerem
2) zprávu kontrolního výboru přednesenou členem kontrolního výboru Mgr. Pavlem
Pavláskem st.
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru Mgr. Hanou Laňovou
4) zprávu z rady obce přednesenou starostou obce p. Mgr. Pavlem Pavláskem ml.

II.

Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) Složení hodnotící komise pro posouzení nabídek ve složení:
Mgr. Pavlem Pavláskem ml. – předseda komise
Jan Plátěnka, Antonín Kiml, Ing. Martina Ježková, Petra Vinšová
Náhradníci: Mgr. Hana Laňová, Josef Sakáč, Ing. Petra Foltýnová, Zdeněk Vinš,
Roman Sudík.
2) Jako nejvhodnější nabídku na kompletní výměnu výtahu v domě č.p.178 nabídku
firmy Otis a.s., IČO: 423 24 254 ve výši 623 000,- Kč bez DPH.
3) Předloženou „Smlouvu o dílo“ s firmou Otis a.s., IČO: 423 24 254 na kompletní
výměnu osobního výtahu v domě č.p.178 ve výši 623 000,- Kč bez DPH.
4) Minimální výši úhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích obce 500Kč/bm
nebo m2.

III.

Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) Vypracovat ve spolupráci s vlastníky pozemků p. č. 586/2, 586/3, 586/7 a 606/1
v k. ú. Lounín a právníkem obce Mgr. Špotem návrh plánovací smlouvy, ve kterém
budou zapracovány tyto povinnosti a závazky:
• Obec se zaváže zbudovat technickou a dopravní infrastrukturu k určitému datu,
od podpisu plánovací smlouvy

• Vlastníci pozemků se zaváží převést na obec potřebné části pozemků tak, aby
obec mohla zadat vypracování projektové dokumentace a výstavbu
infrastruktury na obecních pozemcích
• Vlastníci pozemků se zaváží poskytnout obci prostředky na úhradu nákladů
projektové dokumentace a výstavby infrastruktury. Poskytnutí prostředků bude
naplánováno a provedeno tak, aby výdaje nebyly hrazeny z prostředků
schváleného rozpočtu obce.
• Vlastníci pozemků budou ručit za své závazky svými pozemky, resp.
dispozičním právem k nim.
2) Sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít ve
prospěch obce.
3) Důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.

IV.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
1) projednat s ředitelkou ZŠ a MŠ Tmaň Mgr. Růženou Kybikásovou změnu provozní
doby tělocvičny do 21:00 hodin.
2) uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na kompletní výměnu osobního výtahu v domě
č.p.178 s firmou Otis a.s. na zakoupení monitorovacího zařízení REM, příplatek za
systém REM a prodlouženou záruku (120 měsíců) činní 25 000,-Kč bez DPH

Usnesení bylo projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce Tmaň dne
19.9 2016.

Jan Plátěnka

Antonín Kiml

Mgr. Pavel Pavlásek
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