z

Zápis
11. zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice,
konaného dne 18. 6. 2020 od 18:00 hodin.

Přítomni: (7) Slavomír Meduna, Michal Votřel, Karel Pfeifer, Josef Nentvich, Kateřina Němcová, Adéla
Štanglová, Eduard Šmejdíř
Omluveni: Martin Pfeifer, Oskar Kmoníček
Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu, Mikulovice, Valčíkova 52

Zaháiení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Mikulovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
starostou obce, který se ujal řízením zastupitelstva. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo
řádně svoláno podle 5 92 odst. 1 zákona o obcích. Informace podle 5 93 odst. 1 zákona o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Mikulovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,
a to od 10.6.2020 do 18. 6. 2020.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že
přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Bod č. 1

—

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byl vznesen
návrh na doplnění. Předsedající navrhl doplnit program jednání o bod týkající se výběru dodavatele
„Poskytování právních služeb a administrace zadávacího řízení veřejných zakázek“.

Usnesení č. 188120 :
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu 0 bod výběr dodavatele „Poskytování právních
služeb a administrace zadávacího řízení veřejných zakázek".
Výsledek hlasování:
Pro:

7

(S.
E.

Proti:

0

Zdrželi se:

O

Meduna, M. Votřel,
Šmejdíř)

Usnesení č. 188/20 bylo schváleno.

J.

Nentvich,

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

Usnesení č. 189120:
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje následující program 11. zasedání

4)

Schválení programu
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Změna jízdního řádu městské autobusové linky č. 18
Záměr vybudování sportovního areálu u ZŠ

5)

Dodatek

smlouvě č. 2014003 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady mezi
obcí Mikulovice a zhotovitelem MARIUS PEDERSEN a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec
Králové

6)

Návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Souhlas s uzavřením dohody o provedení práce

1)

2)
3)

7)
8)
9)

č. 8 ke

Výběr dodavatele „Poskytování právních služeb a administrace zadávacího řízení veřejných
zakázek".
Různé
Výsledek hlasování:
Pro:

7

(S.
E.

Proti:

0

Zdrželi se:

O

Meduna, M. Votřel, J. Nentvich,

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

Šmejdíř)

Usnesení č. 189/20 bylo schváleno.
Bod č. 2 — Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Adélu Štanglovou a Eduarda Šmejdíře, zapisovatele zápisu
Michala Votřela. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení č. 190120:
Zastupitelstvo obce Mikulovice určuje ověřovateli zápisu Adélu Štanglovou a Eduarda Šmejdíře a
zapisovatele zápisu určuje Michala Votřela.
Výsledek hlasování:
Pro:

7

(S.
E.

Proti:

O

Zdrželi se:

0

Meduna, M. Votřel, ]. Nentvich,
Šmejdíř)

Usnesení č. 190/20 bylo schváleno.

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

Změna jízdního řádu městské autobusové linky č. 18
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem na úpravu jízdního řádu meziměstské linky č. 18.
Večerní spoj s odjezdem z Mikulovic ve 22,00 hod. bude nahrazen dopoledním spojem s odjezdem
z Mikulovic v 10:11 hod.
Bod č. 3

-

Usnesení č. 191120
1.

2.

:

Zastupitelstvo obce Mikulovice souhlasí se změnou jízdního řádu meziměstské linky č. 18
uvedenou v příloze č. 3 zápisu.
Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá vyvolat jednání sDopravním podnikem města
Pardubice na zajištění schválené změny jízdního řádu.
Z:

starosta obce

T:

30. 6. 2020

Výsledek hlasování:
Pro:

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

(S.

Meduna, M. Votřel,

E.

Šmejdíř)

J.

Nentvich,

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

Usnesení č. 191/20 bylo schváleno.

Bod č. 4

—

Záměr vybudování sportovního areálu u

ZŠ

Usnesení č. 192120:
Zastupitelstvo obce Mikulovice souhlasí se záměrem vybudování dětského hřiště u ZŠ o
rozměru cca 9 x 18 m.
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá objednat zastavovací studií a projektovou
dokumentaci dle výroku 1.
Z: starosta obce
T: 30. 7. 2020
1)

Výsledek hlasování:
Pro:

7

(S.
E.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Meduna, M. Votřel, J. Nentvich,
Šmejdíř)

Usnesení č. 192/20 bylo schváleno.

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

Bod č. 5 - Dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2014003 na zajišťování služeb v oblasti nakládání s
odpady
mezi obcí Mikulovice a zhotovitelem MARIUS PEDERSEN a.s.| Průběžná 194013' 500 09 Hradec
Králové

Usnesení č. 193120:
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2014003 na zajišťování
služeb v oblasti nakládání s odpady mezi obcí Mikulovice a zhotovitelem MAR/US PEDERSEN
a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové.
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě č. 2014003 dle výroku
1)

1.

Z:

starosta obce

T:

30. 6. 2020

Výsledek hlasování:
Pro:

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Usnesení

Bod

č.

(S.

Meduna, M. Votřel, J. Nentvich,

E.

Šmejdíř)

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

193/20 bylo schváleno.

Návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Starosta obce informoval zastupitele o návrhu představenstva společnosti VAK Pardubice na změnu
č.

6

7

-

stanov společnosti.
Usnesení č. 194120:
Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631
v tomto znění:

I.

ustanovení odst. 1., 2. 5 6 Jednání, podepisování za společnost a její zastupování:
znění:
Stávající
1. Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
1. Změna

Za společnost podepisuje a jedná samostatně předseda představenstva
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

2.

nebo

společně

Nové znění:

Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně předseda představenstva nebo společně
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k
tomu představenstvem písemně pověřen.
2. Za společnost podepisuje a jedná samostatně předseda představenstva nebo společně
místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo samostatně člen představenstva k
tomu představenstvem písemně pověřen.
1.

2. Změna ustanovení 5 13 Nabývání vlastních akcií:
Stávající znění:
Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo brát do zástavy jen za podmínek stanovených
zákonem.
Nové znění:
1. Své vlastní akcie může společnost nabývat nebo

brát do zástavy jen za podmínek stanovených
zákonem.
2. Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet
společnosti nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem. Na akcie společnosti se
nepoužijí ustanovení 5 322 odst. 1 a 2 a ustanovení 5 323 a 5 324 zákona č. 90/2012 Sb., zákon a
obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZOK), pokud je nabídka na koupi nebo
směnu v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců učiněna jen vůči akcionářům vlastnícím dohromady
účastnické cenné papíry, jejichž jmenovitá hodnota nepřesahuje 5% základního kapitálu; to neplatí,
stanoví-li povinnost učinit veřejný návrh smlouvy ZOK nebo jiný právní předpis.
ustanovení odst. 1. 5 35 Rozhodování představenstva mimo zasedání:
Stávající znění:
1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo v nutných případech,
které nestrpí odkladu, učinit rozhodnuti mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu na
rozhodování mimo zasedání musí souhlasně vyjádřit všichni členové představenstva. Hlasování
probíhá podle ustanovení 9 34 těchto stanov a hlasujícíjsou považováni za přítomné.

3. Změna

i

Nové znění:

Představenstvo může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo
zasedání. Hlasování probíhá podle ustanovení 5 34 těchto stanov a hlasující jsou považováni za
přítomné.

1.

4. Změna ustanovení odst. 1. 5 41 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání:
Stávající znění:
1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada učinit rozhodnutíi mimo zasedání.
Předseda nebo místopředseda dozorčí rady, může vyvolat usnesení „per rollam" písemným,
dálnopisem nebo faxem zaslaným dotazem všem členům dozorčí rady. Taková usnesení jsou platná,
jestliže s usnesením „per rollam" souhlasili všichni členové dozorčí rady.
Nové znění:

rada může v nutných případech, které nestrpí odkladu, učinit rozhodnutí i mimo zasedání.
Hlasování probíhá podle ustanovení 5 40 těchto stanov a hlasující jsou považováni za přítomné.

1. Dozorčí

ustanovení odst. 3. 5 50 Rezervní fond
Stávající znění:
3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad limit uvedený v odst.
5. Změna

1

rozhoduje valná hromada.

Nové znění:
3.

0 případné další tvorbě rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá hlasovat na valné hromadě společnosti
přijatého usnesení dle výroku !.

ll.

Z:

VAK

Pardubice dle

starosta obce

T:

22. 6. 2020

Výsledek hlasování:
Pro:

7

(S.
E.

Proti:

Meduna, M. Votřel, J. Nentvich,

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

Šmejdíř)

O

www
Zdrželi se:
Usnesení

č.

O

194/20 bylo schváleno.

Starosta upozornil, že uzavření dohody o provedení práce se členy zastupitelstva musí předcházet dle
odst. 2 písm. p) zákona o obcích schválení zastupitelstvem. Z tohoto důvodu navrhuje schválení
dohody o provedení práce, jejímž předmětem je odborná činnost v rámci projektu „Mikulovice — místo
pro život" na pozici projektového manažera vykonávaná Michalem Votřelem a online komunikace

5 84

vykonávaná Adélou Štanglovou.

Usnesení č. 195120:
1) Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje vsouladu s ustanovením 5 84 odst. 2 písm. p)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít
dohodu o provedení práce se zastupitelem Michalem Votřelem, jejímž předmětem bude
výkon pozice projektového manažera v rámci projektu „Mikulovice místo pro život".
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice schvaluje vsouladu s ustanovením 5 84 odst. 2 písm. p)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít
dohodu o provedení práce se zastupitelkou Adélou Štanglovou, jejímž předmětem bude
výkon pozice odborného pracovníka online komunikace v rámci projektu „Mikulovice — místo
pro život".
3) Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá uzavřít dohodu o provedení práce dle výroku 1 a 2.

-

Z:

starosta obce

T:

30. 6. 2020

Výsledek hlasování:
Pro:

6

(S.

Meduna, M. Votřel,

Proti:

1

(J.

Nentvich)

Zdrželi se:

0

Usnesení

č.

195/20 bylo schváleno.

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová, E.-Šmejdiř)

Bod č. 8 - Výběr dodavatele uPoskgování právních služeb a administrace zadávacího řízení veřejných
zakázek".

Usnesení č. 196120:
Zastupitelstvo obce Mikulovice bere na vědomí činnost hodnotící komise — výběr dodavatele
„Poskytování právních služeb a administrace zadávacího řízení veřejných zakázek".
2) Zastupitelstvo obce Mikulovice rozhoduje o výběru ekonomicky nejvhodnější nabídky
dodavatele společnosti AREA 2000 s.r.o., IČO 25937774, se sídlem Riegrova 46, 571 02
1)

Polička.

Zastupitelstvo obce Mikulovice rozhoduje o uzavření smlouvy na poskytování právních služeb
a na administraci zadávacího řízení veřejných zakázek s dodavatelem AREA 2000, IČO
25937774, se sídlem Riegrova 46, 571 02 Polička.
4) Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá starostovi obce zaslat účastníkům řízení oznámení o
výběru dodavatele.
3)

5)

Z:

starosta obce

T:

30. 6. 2020

Zastupitelstvo obce Mikulovice ukládá uzavřít v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
„Poskytování právních služeb a administrace zadávacího řízení veřejných zakázek" smlouvu
s vybraným dodavatelem AREA 2000, IČO 25937774, se sídlem Riegrova 46, 571 02 Polička.

Z:

starosta obce

T:

30. 6. 2020

Výsledek hlasování:
Pro:

7

(S.
E.

Proti:

0

Zdrželi se:

O

Meduna, M. Votřel,

J.

Nentvich,

K.

Pfeifer,

A.

Štanglová,

K.

Němcová,

Šmejdíř)

Usnesení č. 196/20 bylo schváleno.

Bod č. 9

- Různé.
Pfeifer upozornil na nedostatek pytlíků vkoších na psí exkrementy. Dále upozornil na
nedostatečné sekání trávy na hřbitově. Starosta S. Meduna uvedl, že v tomto období dešťů a
rychle rostoucí trávy zabezpečuje obec sekání vintraviiánu obce. Hřbitov bude posekán
v nejbližších dnech. Starosta dále informoval, že 30.6. 2020 končí pracovní poměr s dobou
určitou p. Švadlenky, sekání trávy bude v případě potřeby zajišťováno brigádnicky.
K.

Zasedání bylo ukončeno v 19:45 hod.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)

Prezenční listina
Zveřejněna informace o konání zasedání podle
Návrh změnyjízdního řádu

9

93 odst.

1

zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 6. 2020
Zapisovatel:

MichaIVotřel

Ověřovatelé:

Adéla Štanglová

dne ........................

Eduard Šmejdíř

dne

“Gó—úů

dne

DZGZÁOZW

Starosta:

Slavomír Meduna

..

.

