Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dolany ze dne 12.10.2020

Program: Zasedání a usnesení OÚ
Přítomni: Bartoš, Pokorný, Vojáčková, Libjak, Důbrava, Elznic, Strejc
Omluveni:
Hosté: Jaroslav Šíma ml., Jana Kováříková, Petr Podležák, Václav Regner
Zapisovatel: Pokorný
Zastupitelstvo je v usnášení schopném stavu.
Ověřovatelé: Strejc, Důbrava
Program zasedání byl schválen bez připomínek.
1. Schválení přijetí dotace ve výši 270 000 Kč slovy -dvěstěsedmdesáttisíckorun- na
rekonstrukci hřiště a schválení veřejnoprávní smlouvy,
2. Informace k výběrovému řízení na zhotovení chodníku mezi obcí Dolany a Velkým
Přítočnem. Výběr vítězného uchazeče,
3. Vánoční osvětlení - nabídka,
4. Sázení stromů (schválení počtu stromů),
5. Termín rozsvícení vánočního stromu,
6. Vyhodnocení provozu restaurace,
7. Oznámení zahájení územního řízení “Modernizace trati Praha - Ruzyně”,
8. Schválení smlouvy o organizování veřejné služby č. SKL-VS-2/2020 uzavřené podle
ustanovení §18a a ustanovení §61 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
9. Přijetí daru 145 938 Kč slovy -jednostočtyřicetpěttisícdevětsettřicetosmkorun- z
Mikroregionu údolí Lidického potoka a rozhodnutí o jeho použití.
10. Žádost pana Strejce o souhlasné vyjádření vlastníka pozemku 216/1 s garážovým stáním a
přístřeškem pro dřevo.
Na program zasedání zastupitelstva byli před zahájením zasedání přidány body 8 - 10.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování o navrženém programu:
Výsledek hlasování
Pro: 7x
Proti: 0
Zdržel se: 0
Program zasedání zastupitelstva obce Dolany byl schválen.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Dolany
Zastupitelstvo obce na svém zasedání projednalo všechny schválené body programu a přijímá
následující usnesení:
1. Starosta informoval zastupitele o přijatém oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského
kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z programu
2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy
venkova, kde žadatelem byla Obec Dolany. Akcí projektu je Rekonstrukce dětského hřiště včetně
oplocení, tematické zadání je obnova venkova a oblast podpory občanská vybavenost.
Návrh usnesení č.1: Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje a po obdržení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 270.000,- i její podpis.
Smlouva, jako celek bude odsouhlasena po jejím obdržení a to z důvodu obou účastníků.
Výsledek hlasování
Pro: 7x
Usnesení č.1 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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2. Starosta informoval zastupitele o postupu a zhodnocení výběrového řízení na akci “zhotovení
chodníku mezi obcí Dolany a Velké Přítočno”. Dále informoval o výběru zhotovitele a o možném
postupu realizace projektu v případě neobdržení dotace.
Dne 9. 9. 2020 proběhlo otevírání obálek s listy nabídek za přítomnosti hodnotící komise ve složení
pí. Jana Kováříková, p. Luděk Bartoš a p. Ing. Jaroslav Pokorný. V řádném termínu byly na adresu
obecního úřadu doručeny tři nabídky od firem: Miroslav Janouš, sídlem U Kapličky 4, 273 64
Doksy, dále firma TOP servis - Praha. s.r.o. sídlem Kralupská 2, 161 00 Praha 6 a dále firma
Aquarius, spol. s.r.o. sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice.
Hodnotící komise provedla rozhodnutí o nejvhodnější nabídce takto:
1. fima Miroslav Janouš, sídlem U Kapličky 4, 273 64 Doksy s nabídkou 2 417 467 Kč vč.
DPH slovy -dvamilionyčtyřistasedmnácttisícčtyřistašedesátsedmkorun-,
2. firma Aquarius, spol. s.r.o. sídlem Pražská 224, 273 51 Kyšice s nabídkou 2 440 283 Kč vč.
DPH slovy -dvamilionyčtyřistčtyřicettisícdvěstěosmdesáttřikorun-,
3. firma TOP servis - Praha. s.r.o. sídlem Kralupská 2, 161 00 Praha 6 s nabídkou 2 495 277
Kč vč. DPH - dvamilionyčtyřistadevadesátpěttisícdvěstěsedmdesátsedmkorunPan Regner vznesl k projednávanému bodu dotaz: “Bude chodník realizován i s veřejným
osvětlením?”
Starosta informoval pana Regnera že chodník bude zhotoven bez veřejného osvětlení. U chodníku
však bude příprava pro osazení veřejného osvětlení. Výstavbu chodníku s veřejným osvětlením
neumožnila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, která nepovolila výstavbu chodníku
včetně veřejného osvětlení.
Návrh usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru
nejvhodnější nabídky pro firmu Miroslav Janouš, sídlem U Kapličky 4, 273 64 Doksy s cenou
2
417 467 Kč vč. DPH slovy -dvamilionyčtyřistasedmnácttisícčtyřistašedesátsedmkorun-.
Výsledek hlasování
Pro: 7x
Usnesení č.2 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Starosta seznámil zastupitele s nabídkou na koupi vánoční výzdoby na budovu obecního úřadu.
Jedná se o nápis “Veselé Vánoce” nad budovu OÚ.
Návrh usnesení č. 3: nebylo přijato žádné usnesení
Zastupitelé pověřili pana Důbravu a pana Bartoše k předložení i jiných cenových nabídek, aby byla
zajištěna výhodnost nákupu. Následně se zastupitelé rozhodnou pro nejvhodnější nabídku.
4. Pan Elznic, předseda výboru ZO pro životní prostředí informoval zastupitele o cenové nabídce
pro výsadbu stromů na dětské hřiště a přilehlou cestu. Průměrná cena jednoho kusu 2m vysokého
stromu je cca 3.000,- Kč.
Návrh usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje nákup 25 ks stromů dle předložené
cenové nabídky.
Výsledek hlasování
Pro: 7x
Usnesení č.4 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0
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5. Starosta informoval zastupitele o zahájení přípravných prací na akci “rozsvícení vánočního
stromu a mikulášské nadílky”. Poprosil zastupitele o stanovení termínu konání akce.
Návrh usnesení č. 5: nebylo přijato žádné usnesení
Zastupitelé stanovili termín konání akce na první adventní neděli s podmínkou, že se akce uskuteční
pouze v případě vhodné epidemiologické situace a v souladu se všemi zákonnými předpisy.
6. Starosta informoval zastupitele a hosty o situaci kolem pronájmu obchodu a restaurace.
Provozovatel v současné chvíli provozuje obchod i restauraci v souladu s nájemní smlouvou a sám
nevyjádřil problém v provozu.
Návrh usnesení č. 6: nebylo přijato žádné usnesení
Zastupitelé prodloužili termín vyhodnocení do dalšího zasedání.
7. Starosta informoval zastupitele o Oznámení zahájení územního řízení “Modernizace trati Praha Ruzyně”. Dále informoval o současném vývoji tohoto projektu.
Návrh usnesení č. 7: nebylo přijato žádné usnesení
Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
8. Starosta seznámil zastupitele s obsahem smlouvy o organizování veřejné služby č.
SKL-VS-2/2020 uzavřené podle ustanovení §18a a ustanovení §61 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi mezi Obcí Dolany a Českou republikou - Úřadem práce České republiky.
Návrh usnesení č.8: Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje smlouvu o organizování veřejné služby
č. SKL-VS-2/2020 uzavřené podle ustanovení §18a a ustanovení §61 zákona č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi mezi Obcí Dolany a Českou republikou - Úradem práce České republiky
Výsledek hlasování
Pro: 7x
Usnesení č.8 bylo schváleno

Proti: 0

Zdržel se: 0

9. Starosta informoval o přijatém daru z Mikroregionu údolí Lidického potoka ve výši
145 938 Kč slovy -jednostočtyřicetpěttisícdevětsettřicetosmkorun-. Dále informoval o možnosti
použití peněz z daru.
Návrh usnesení č.9: Zastupitelstvo obce Dolany schvaluje přijetí daru od Mikroregionu údolí
Lidického potoka ve výši 145 938 Kč a využije ho pro opravu starých chodníků v obci.
Výsledek hlasování
Pro: 7x
Usnesení č.9 bylo schválen.

Proti: 0

Zdržel se: 0

10. Starosta seznámil zastupitele s obsahem žádosti pana Strejce o souhlasné vyjádření vlastníka
pozemku 216/1 s garážovým stáním a přístřeškem pro dřevo. Stavby budou více jak 2 metry od
hranice s obecním pozemkem.
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Návrh usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Dolany souhlasí se stavbou garážového stání s
přístřeškem pro dřevo.
Výsledek hlasování
Pro: 6x
Usnesení č.10 bylo schváleno

Starosta/místostarosta
čitelné jméno
Bartoš Luděk
--------------------Ověřovatelé:
čitelné jméno
Strejc Josef
--------------------Důbrava Adam
---------------------

Proti: 0

Zdržel se: 1

podpis
------------------------------podpis
-------------------------------------------------------------
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Prezenční listina
čitelné jméno

podpis

Bartoš Luděk
---------------------

-------------------------------

Pokorný Jaroslav
---------------------

-------------------------------

Vojáčková Jiřina
---------------------

-------------------------------

Libjak Tomáš
---------------------

-------------------------------

Důbrava Adam
---------------------

-------------------------------

Elznic Jakub
---------------------

-------------------------------

Strejc Josef
---------------------

-------------------------------

