Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Strenice
konaného dne 4.10.2021
od 18.00 hodin v kanceláři obecního úřadu Strenice

6.
Přítomni: Milan Bláha, Eliška Miksová, Bohumil Škornička, Kateřina Dostálová, Hana Kanizová
Hosté: viz prezenční listina
Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva obce a zároveň přivítal všechny přítomné. Konstatoval,
že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce se ustanovil zapisovatelem jednání.

Program jednání:
1. Zpráva o činnosti zastupitelstva od 7.7.2021
2. Projednání a schválení Smlouvy o dílo s vybranou firmou v zadávacím řízení na „Zateplení KD
čp. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“
3. Projednání a schválení Smlouvy o výkonu technického dozoru investora na „Zateplení KD
čp. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“
4. Projednání a schválení Smlouvy na administraci projektu „Zateplení KD čp. 7 s výměnou zdroje
tepla v obci Strenice“
5. Projednání a schválení Příkazní smlouvy k zajištění služby koordinátora BOZP při realizaci
stavby
6. Projednání a schválení pracovně právního vztahu se zastupitelem
7. Ostatní záležitosti obce
8. Diskuze, závěr

V jednání bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh programu jednání.
Zastupitelé program nedoplnili.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 35/21
Program jednání schválen všemi hlasy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a paní Elišku
Miksovou.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 36/21
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo za ověřovatele zápisu paní Kateřinu Dostálovou a paní Elišku
Miksovou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0

Strana 1

ad 1.) Starosta obce informoval přítomné se Zprávou o činnosti Zastupitelstva od 7.7.2021
- Položeny a dobetonovány dílce odvodňovacího kanálu na obecní komunikaci za kostelem.
- V pondělí 23.8.2021 se uskutečnilo v KD Strenice tradiční strenické posvícení, poděkování patří
všem, kteří se podíleli na uskutečnění a organizaci.
- Zrekonstruováno sociální zařízení v místním obchodě, které bylo již nevyhovující.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 37/21
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti Zastupitelstva od minulého zasedání
a jako takovou ji berou na vědomí.
ad 2.) Starosta obce seznámil přítomné s vyhodnocením veřejné zakázky na stavební práce
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 53 ZZVZ na akci „Zateplení KD čp. 7
s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“, které se uskutečnilo elektronicky dne 2.9.2021. Ze dvou
podaných nabídek byla hodnotící komisí vybrána firma Aulický invest, s.r.o. se sídlem Moskevská
12, 470 01 Česká Lípa, která splnila všechny náležitosti uvedené v zadávacích podmínkách, dle
ekonomické výhodnosti a nabídla cenu ve výši 9.975.906,24 Kč vč. DPH.
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem předložené smlouvy o dílo, která bude s budoucím
zhotovitelem uzavřena po doložení všech potřebných dokumentů. Plánované dokončení termínu
stavby je jeden rok od podepsání Smlouvy o dílo.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 38/21
Zastupitelstvo obce projednalo předloženou Smlouvu o dílo na „Zateplení KD čp. 7 s výměnou zdroje
tepla v obci Strenice“ a souhlasí s jejím uzavřením s firmou Aulický invest, s.r.o. se sídlem
Moskevská 12, Česká Lípa v celkové hodnotě zakázky 9.975.906,24 Kč vč. DPH.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 3.) Starosta obce seznámil přítomné s třemi došlými nabídkami firem na Technický a Autorský
dozor na stavební práce na akci „Zateplení KD čp. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“.
Zastupitelé upřednostnili jak z ekonomické výhodnosti, tak z odborné znalosti firmu ROIN, spol. s.r.o.
Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav, která připravovala pro obec projektovou dokumentaci již
k zadávacímu řízení. Celková výše cenové nabídky za Technický a Autorský dozor je 296.692,- Kč vč.
DPH. Smlouva na Technický a Autorský dozor bude firmou ROIN, spol. s.r.o. uzavřena, až po
podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 39/21
Zastupitelstvo obce projednalo předložené cenové nabídky na Technický a Autorský dozor na
stavební práce akci „Zateplení KD čp. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“ a souhlasí
s uzavřením smluv s firmou ROIN, spol. s.r.o. se sídlem Dukelská 1446, Mladá Boleslav.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 4.) Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Smlouvy na Administraci projektu na akci
„Zateplení KD čp. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice.“
Usnesení zastupitelstva obce číslo 40/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření Smlouvy na Administraci projektu na akci:
,,Zateplení KD č.p. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“ s firmou TENDRA spol. s.r.o.
zastoupenou ing. Jitkou Plíštilovou ředitelkou společnosti.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
ad 5.) Starosta obce seznámil přítomné s obsahem Příkazní smlouvy k zajištění služby
koordinátora BOZP při realizaci stavby „Zateplení KD čp. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice.“
Usnesení zastupitelstva obce číslo 41/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření Příkazní smlouvy k zajištění služby koordinátora
BOZP při realizaci stavby ,, Zateplení KD č.p. 7 s výměnou zdroje tepla v obci Strenice“ s panem
Tomášem Hinkem autorizovaným technikem, koordinátorem BOZP se sídlem Šámalova 1487, Mladá
Boleslav.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 6.) Starosta obce seznámil přítomné s nařízením a nutností schvalovat zastupitelstvem pracovně
právní vztahy u neuvolněných zastupitelů. Starosta seznámil zastupitele s připravenou Dohodou o
provedení práce pro zastupitele pana Bohumila Škorničku na měsíc říjen 2021 v rozsahu 25 hodin na
položení a dobetonování dílců odvodňovacího kanálu pod starouchem, oprava střechy č.p. 23 a po
sezonní oprava a údržba obecní techniky.
Usnesení zastupitelstva obce číslo 42/21
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje pracovně právní vztah u neuvolněného zastupitele pana
Bohumila Škorničky v rozsahu do 25 hodin od 5.10.2021 – 31.10.2021 (smlouva o provedení práce) na
položení a dobetonování dílců odvodňovacího kanálu pod starouchem, oprava střechy č.p. 23 a po
sezonní oprava a údržba obecní techniky.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
Zdržel se: 1
ad 7.) Ostatní záležitosti obce
a) Starosta obce seznámil přítomné občany s přijatými rozpočtovými opatřeními číslo 7/2021 ze
dne 30.7.2021 s rozpočtovým opatřením číslo 8/2021 ze dne 31.8.2021 s rozpočtovým opatřením
číslo 9/2021 ze dne 15.9.2021 a s rozpočtovým opatřením číslo 10/2021 ze dne 30.9.2021.
b) Ve čtvrtek 21.10.2021 od 17.00 hodin se koná v KD Strenice kulturní pořad ,,To všechno odnes
čas“ s WALDOU – Vladimírem Nerušilem, pořadem provází Zdeněk Kaňka.

ad 8.) Diskuze, závěr
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům jednání.
Zasedání zastupitelstva obce ukončeno v 19.30 hodin.
Dne 12.10.2021

Zapsal:

Milan Bláha

Ověřili:

Kateřina Dostálová
Eliška Miksová
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