Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Levínská Olešnice
konaného dne 21.9.2021 na OÚ Levínská Olešnice
V pořadí 6. zasedání zahájila starostka obce v 19.00 hodin v kanceláři obecního úřadu a
konstatovala, že na programu je projednání Příkazní smlouvy na TDS a BOZP na projekt
,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice“. Tento bod byl projednáván na minulém veřejném
zasedání dne 13.9.2021, ale z důvodu potřeby upřesnění některých nejasností tento bod nebyl
usnesením přijat .

1) Zahájení - zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem o obcích
Informace o konání veřejného zasedání byla zveřejněna na ÚD, na internetových stránkách obce.
Konstatuji, že je přítomno 6 zastupitelů, prezenční listina je všemi přítomnými zastupiteli
podepsána.
Prohlašuji dnešní zasedání za usnášenischopné.
Upozorňuji na povinnost členů zastupitelstva hlásit případný střet zájmů na začátku jednání
Určení zapisovatele : určuji slečnu Janu Crhovou
Za ověřovatele navrhuji p. Martinka Tomáše a paní Vagenknechtovou Soňu ( dotaz : má někdo
jiný návrh – nikdo nepodal žádný návrh ).
Návrh usnesení č.
52./ 21.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice navrhuje za ověřovatele zápisu pana
Martinka Tomáše a paní Vagenknechtovou Soňu, zapisovatelkou určuje
slečnu Janu Crhovou
hlasování : pro : 6

-proti - 0 -zdržel se hlasování – 0,

usnesení bylo schváleno

2) Program - s programem jste se mohli seznámit, otevírám rozpravu, zda má někdo návrh na
jeho doplnění - nikdo nepodal žádný další návrh
Návrh usnesení č.
53./ 21.09.2021 zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje navržený program
(Příloha č. 2)
hlasování : pro : 6

-proti- 0, -zdržel se hlasování - 0, usnesení bylo schváleno

3) Projednání a schválení TDS a BOZP na projekt ,, Dostavba vodovodu Levínská
Olešnice“
Zastupitelstvo obce na minulém veřejném zasedání po diskuzi k tomuto bodu konstatovalo, že
jsou nějaké nejasnosti, a proto nebylo usnesení schváleno. Dále zastupitelstvo pověřilo
starostku, aby dohodla společnou schůzku s Ing. Bobrem, který bude pro vítěznou firmu
Smart effect sro Náchod pověřen činností TDS a BOZP.
Starosta ještě kontaktovala dvě obce, ve kterých pan Ing. Bobr působil jako TDS a velice
kladné hodnocení obou starostů přeposlala v mailu všem zastupitelům.
Pan Ing. Bobr se osobně dostavil na pracovní poradu zastupitelstva obce dne 20. září 2021

a zodpovídal nejasnosti a dotazy :
např. dosavadní profesní zkušenosti v oboru, autorizace na požadovanou činnost TDS a
BOZP , vztah k firmě Smart effect, odsouhlasení činností a povinností coby TDS na našem
projektu dostavby vodovodu atd.
Po téměř hodinové diskuzi byly zodpovězeny veškeré dotazy a upřesněny nejasnosti a pan
Ing. Bobr na zastupitele působil dojmem odborníka ve svém oboru.
Návrh usnesení č.
54./ 21.09.2021 a) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schvaluje na doporučení
hodnotící komise Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na
veřejnou zakázku „Poskytovatel Technického dozoru stavebníka a
koordinátora BOZP pro projekt „Obec Levínská Olešnice – dostavba
obecního vodovodu“ firmu Smart effect s.r.o. Náchod za cenu dle podané
nabídky ve výši 695 000 Kč bez DPH.
Zároveň pověřuje starostku obce podpisem Příkazní smlouvy.
b) zastupitelstvo obce Levínská Olešnice bylo seznámeno s Výzvou
k podání nabídky k veřejné zakázce.
hlasování : -pro : 6

- proti - 0

-zdržel se hlasování - 0

usnesení bylo schváleno

4) Závěr
Body na projednávání byly vyčerpány, do diskuze nikdo neměl žádný návrh, tak předsedající
poděkovala přítomným za účast a ukončila veřejné zasedání v 19,30 hodin.

Zapsala : Crhová Jana

Ověřovatelé zápisu :

Starostka obce :

