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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kaceřov
konaného dne 9.10.2019
Přítomni : p.Manfred Friedl, p.Sommer Robert, p. Miroslav Püchner, p.Hamouz
Vladimír,p. Bohumil Pokorný, p. Vítězslav Balog
Omluven :

p.Tomáš Sommer

Začátek zasedání : 18.00 hodin

Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce p.Miroslav Püchner,
přivítal přítomné občany a zastupitele obce. Konstatoval, že je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelstva obce a zasedání je usnášení schopné. Zasedání
bylo svoláno na den 9.10.2019, termín byl vyvěšen na úřední desce OÚ dne
27.9.2019, tedy ve lhůtě nejméně 7 dní před konáním zasedání, bylo svoláno řádně
a včas v souladu s ustanovujícím §93 Sb.zákona č.128/2000 o obcích a ve znění
pozdějších předpisů.
Ověřovatelé zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Kaceřov dne 16.7.2019
potvrdili jeho správnost a úplnost svým podpisem.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích byl předložen následující program
zasedání zastupitelstva obce Kaceřov.

Program :
I. Volba ověřovatelů zápisu
II. Volba návrhové komise
III. Schválení programu jednání
IV. Rozpočtové opatření č.4
V. Inventarizace majetku obce Kaceřov
XI. Rozpočet za II.čtvrtletí 2019
XII. Projednání žádostí občanů
XIII. Různé
IX. Diskuse
X. Usnesení a závěr
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A. Volba ověřovatelů zápisu : p.Robert Sommer, p.Hamouz Vladimír
Pro : 6 proti : 0

zdržel se: 0

B. Volba návrhové komise :
Pro : 6 proti : 0

p. Vítězslav Balog, p.Manfred Friedl

zdržel se: 0

C. Schválení programu zasedání :

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Pro : 6 proti : 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 32/2019 – Rozpočtové opatření č.4.
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo – Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočetové opatření bylo projednáno s finančním výborem a bylo odsouhlaseno.
Přítomné s rozpočtovým opatřením seznámil pan Karel Renner a předseda
finančního výboru pan Robert Sommer.
2. schvaluje - Rozpočtové opatření č. 4
Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 33/2019 – Inventarizace majetku obce Kaceřov
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo inventarizaci majetku
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhne dle plánu do 31.12.2019
2. schválilo inventarizaci majetku

Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č.34/2019 - Plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2019

Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2019
S plněním rozpočtu přítomné seznámil pan Karel Renner, který také odpověděl na
otázky s tímto tématem kladené a dále vysvětlil důvody těchto opatření. Rozpočet
byl projednán s finančním výborem a byl odsouhlasen.
2. schvaluje plnění rozpočtu za II. čtvrtletí 2019
Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
Projednání žádostí občanů

Usnesení č.35/2019 – záměr prodeje pozemku č. 47/6 v Horních Pochlovicích
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo záměr prodeje pozemku č. 47/6 v Horních Pochlovicích

2. neschvaluje záměr prodeje pozemku č. 47/6 v Horních Pochlovicích
Pro : 0 Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení č.36/2019 – záměr pronájmu pozemku č. 47/6 v Horních Pochlovicích
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo záměr pronájmu pozemku č. 47/6 v Horních Pochlovicích
Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce max. do 31.10.2019. Na tomto
záměru bude určeno datum, do kterého si zájemci budou moci podat žádost o
pronájem pozemku č. 47/6 v Horních Pochlovicích.
V případě, že bude více zájemců, budou dále zájemci osloveni s tím, že dalším
krokem k určení nájemce bude obálková metoda. tzn. , že kdo nabídne za pronájem
větší částku ten bude vybrán
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2. schvaluje záměr pronájmu pozemku č. 47/6 v Horních Pochlovicích
Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.37/2019 – záměr pronájmu pozemku č. 283/4

Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo záměr pronájmu pozemku č. 283/4 v Kaceřově
Záměr pronájmu bude vyvěšen na úřední desce max. do 31.10.2019. Na tomto
záměru bude určeno datum, do kterého si zájemci budou moci podat žádost o
pronájem pozemku č. 283/4 v Kaceřově.
V případě, že bude více zájemců, budou dále zájemci osloveni s tím, že dalším
krokem k určení nájemce bude obálková metoda. tzn. , že kdo nabídne za pronájem
větší částku ten bude vybrán
2. schvaluje záměr pronájmu pozemku č. 283/4 v Kaceřově
Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Různé

Usnesení č.38/2019 – Výběrové řízení na částečnou opravu zámečku v Kaceřově
č.p.1 – výměna oken 1.NP a obnova staticky narušených říms.
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo výsledek výběrové řízení na částečnou opravu zámečku v Kaceřově
č.p.1 – výměna oken 1.NP a obnova staticky narušených říms.
Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu zámečku v Kaceřově.
Do výběrového řízení se přihlásily dvě společnosti. Po rozhodnutí výběrové komise
byla vybrána nabídka společnosti SOKOSTAV HT s.r.o. s nabídkovou cenou
908 627,70 Kč
Druhá nabídka byla na částku 994 044,-Kč
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2. schvaluje výsledek výběrové řízení na částečnou opravu zámečku v Kaceřově
č.p.1 – výměna oken 1.NP a obnova staticky narušených říms.Zároveň pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou společností.
Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č.39/2019 – Výběrové řízení na výstavbu dětského hřiště v Kaceřově
Zastupitelstvo obce Kaceřov
1. projednalo výsledek výběrové řízení na výstavbu dětského hřiště v Kaceřově
Bylo vypsáno výběrové řízení na výstavbu dětského hřiště v Kaceřově.
Po rozhodnutí výběrové komise byla vybrána nabídka společnosti STAVMAX Group
s.r.o. s nabídkovou cenou 919 447,76 Kč
Další nabídky byly tyto :
2 . 985 792,-Kč
3. 994 681,-Kč

2. schvaluje výsledek výběrové řízení na výstavbu dětského hřiště v Kaceřově
Pro : 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Informace starosty




nová výstavba části vodovodní sítě / od potoka směr statek/
výstavba dětského hřiště
v sobotu akce Skotské hry na fotbalověm hřišti

Diskuse : nebyla
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ověřovatelé zápisu :

…………………………
p. Robert Sommer

…………………………
p. Vladimír Hamouz

……………………………………
Miroslav Püchner – starosta obce

Zasedání ukončeno v 18:35 hod

zapsal : Miroslav Püchner – starosta obce

9.10.2019

