Obec Žermanice

Usnesení
17. Zasedání zastupitelstva obce Žermanice
konaného dne 8. 9. 2021 v 18.00 hodin
_________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Žermanice
Schvaluje
-

1/9/2021

Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zastupitelstvo obce Žermanice schvaluje zapisovatele Petra Zlámala, ověřovatele zápisu paní Ivetu Serafinovou a
Michala Przeczka.
Usnesení č. 1/9/2021 bylo schváleno
-

2/9/2021

Schváleno 5 hlasy

Schválení programu.

Zastupitelstvo obce Žermanice schvaluje program.
Usnesení č. 2/9/2021 bylo schváleno

-

Schváleno 5 hlasy

3/9/2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021.

Starosta seznámil zastupitelstvo i občany s rozpočtovým opatřením č.3/2021 a předložil ke schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021
Usnesení č. 3/9/2021 bylo schváleno
-

Schváleno 5 hlasy

4/9/2021 Projednání smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR (přijetí dotace
ve výši 91 233,-).

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. 1190900549 o poskytnutí podpory ze státního fondu životního prostředí České
republiky (přijetí dotace ve výši 91 233,-).

Usnesení č. 4/9/2021 bylo schváleno
Schváleno 5 hlasy

1

-

5/9/2021 Projednání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem“ Obnova MK 1,1 Třída III. „Na Pustkách“ a
schválení znění smlouvy.

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s dodavatelem na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Obnova MK 1.1,
Třída III, Na Pustkách“ s firmou PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednavatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem
,,Obnova MK 1.1, Třída III, Na Pustkách“.
Cena za provedené dílo je stanovena na základě výsledku vítěze výběrového řízení objednavatele a činí 824.699,22,- Kč
s DPH.

Usnesení č. 5/9/2021 bylo schváleno

-

Schváleno 5 hlasy

6/9/2021 Projednání zadání veřejné zakázky malého rozsahu “Oprava propustku pod místní komunikací
v obci Žermanice“.

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu “Oprava propustku pod místní komunikací v obci
Žermanice“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítězem výběrového řízení.

Usnesení č. 6/9/2021 bylo schváleno
Schváleno 5 hlasy
-

7/9/2021 Projednání směnné smlouvy mezi obcí Žermanice a p. Irenou Hermanovou.

.
Zastupitelstvo obce schvaluje směnou smlouvu mezi obcí Žermanice a p. Irenou Hermanovou.
Usnesení č. 7/9/2021 bylo schváleno
-

Schváleno 5 hlasy

8/9/2021 Projednání stavebního dozoru pro akci „Revitalizace objektu bývalé likérky Žermanice“

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení Příkazní smlouvu s vítězem výběrového řízení panem Miroslavem Slezákem
se sídlem Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek Místek IČO 47196408 na výkon technického dozoru investora a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro akci „Revitalizace objektu bývalé likérky Žermanice“
Nabídková cena byla stanovena na částku 225 060,- Kč s DPH.
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu „Revitalizace objektu bývalé likérky Žermanice“.

Usnesení č. 8/9/2021 bylo schváleno
Schváleno 5 hlasy

2

-

9/9/2021 Projednání stavebního dozoru na obnovu místní komunikace na „Pustkách“

Starosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení Příkazní smlouvu s vítězem výběrového řízení panem Miroslavem
Slezáčkem se sídlem Nad Přehradou 2445, 738 01 Frýdek Místek IČO 47196408 na výkon technického dozoru investora a
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro akci ,,Obnova MK 1.1 třída III, ,,Na Pustkách“- výkon činnosti TDS“
Nabídková cena byla stanovena na částku 45 375,- Kč s DPH
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu ,,Obnova MK 1.1 třída III, ,,Na Pustkách“- výkon činnosti TDS“

Usnesení č. 9/9/2021 bylo schváleno

Schváleno 5 hlasy

- 10/9/2021 Projednání činnosti kontrolního a finančního výboru
Starosta obce přečetl zápis Finančního a Kontrolního výboru a předložil zastupitelstvu ke schválení.
Usnesení č. 10/9/2021 bylo schváleno

-

Schváleno 5 hlasy

11/9/2021 Určení osoby (zástupce) k projednávání územního plánu

Starosta obce navrhl jako zástupce obce k projednání územního plánu, který spolupracuje s pořizovatelem, aby tak byl
zajištěn stálý dohled a vliv obce na pořizování územního plánu nebo regulačního plánu nebo jejich změn, pana Petra Zlámala
(místostarostu obce).
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce k projednávání územního plánu pana Petra Zlámala (místostarostu obce).
Usnesení č. 11/9/2021 bylo schváleno
-

Schváleno 5 hlasy

12/9/2021 Projednání obecně závazné vyhlášky OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Usnesení č. 12/9/2021 bylo schváleno

Schváleno 5 hlasy

V Žermanicích 8. 9. 2021
zapisovatel:

Petr Zlámal

v. r.

starosta obce:

Ing. Petr Peikl

v. r.

ověřovatelé zápisu:

Iveta Serafínová

v. r.

Michal Przeczek

v. r.
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