ZÁPIS
o průběhu III. zasedání Zastupitelstva obce Omice,
konaného dne 22.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích
Starostka Libuše Štěpánská zahájila III. zasedání zastupitelstva obce Omice
(dále jen „zastupitelstvo obce“) v 17:00 hod. a všechny přivítala.

Bod č. 1
Technický bod
Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu Omice a to sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatovala, že je přítomno devět
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Libuše Štěpánská, Ing. Zbyněk Holešovský, Ing. Radoslav Matuška, Lukavský
Zbyněk, Oldřich Londýn, Luboš Hájek, Petr Kadela, Marie Uhříčková, Ing. Věra Novotná
Omluveni:
Nepřítomni:
* Zapisovatelkou byla jmenována: Andrea Zahradníková
* Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
* Starostka podala návrh na ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání zastupitelstva obce.
Navrženi byli pan Zbyněk Holešovský a pan Luboš Hájek, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Pan Zbyněk Holešovský
Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1
Pan Luboš Hájek
Hlasování č. 2: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Usnesení č.1/2205/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu III. zasedání
zastupitelstva obce Omice pana Zbyňka Holešovského a pana Luboše Hájka.
Starostka přednesla návrh programu zasedání.
Návrh programu:
1) Technické body
2) Schválení Smlouvy o dílo č.749/2014 o dodávce stavebních prací ČOV Omice
(dokončení bodu ze zasedání zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.5.2014)
3) Závěr
Hlasování č. 3 : pro 9; proti 0; zdržel se 0

Usnesení č. 2/2205/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e program.

Bod č. 2
Schválení Smlouvy o dílo č.749/2014 o dodávce stavebních prací ČOV Omice
Starostka seznámila zastupitele se skutečností, že termín pro odevzdání veškeré dokumentace,
včetně schválené a podepsané smlouvy o dílo s dodavatelem stavby na SFŽP již nejde prodloužit a
zastupitelům předložila tento dokument ze SFŽP, který hovoří o bezpodmínečném dodržení termínu
do 31.5.2014. Upozornila, že celkové náklady, které dosud obec vynaložila na projekty a další
administrativu nutnou k získání téměř 20 milionové dotace, činí 605.195,-Kč. V případě
neschválení smlouvy o dílo by obec tyto prostředky vynaložila zbytečně a také se nesmyslně
připravila o celou dotaci, poskytovanou EU a SFŽP. Pokud dojde na tuto skutečnost, dá do
programu příštího zasedání zastupitelstva návrh, aby se o vynaloženou částku 605.195,-Kč
kolektivně podělilo celé zastupitelstvo a obci ji uhradilo. Dále zmínila, že získání této dotace

nebyla samozřejmost, minulému starostovi a zastupitelstvu se toto nepodařilo a přidělena nebyla
také mnoha dalším obcím, které o podobnou dotaci žádaly. Celý náročný proces trval 3 roky!
Na minulém zasedání zastupitelstva konaném dne 12.5.2014 požadoval zastupitel Ing. Matuška
doplnit do smlouvy o dílo obsáhlý dodatek. Zastupitelstvo ho pověřilo jednáním s dodavatelem
stavby, firmou ROVINA a.s., aby dodatek dojednal. Toto se však v takto krátkém termínu
nepodařilo, viz mailová korespondence mezi Ing. Matuškou a fa ROVINA přílohou zápisu.
Starostka konstatovala, že by velmi ocenila pomoc zastupitele Ing. Matušky, pokud je odborník na
danou problematiku, a že je tedy škoda, že se nezajímal dříve. Dále poukázala na to, že výběrového
řízení, které bylo organizováno odbornou firmou, se zúčastnilo 5 zastupitelů a i o celém procesu
týkající se dotace byli všichni zastupitelé průběžně informováni. Pan Lukavský s tímto nesouhlasí,
dle jeho názoru bylo zastupitelstvo informováno nedostatečně, mělo být více jednání ohledně
smlouvy o dílo. Podobný názor vyjádřila i zastupitelka paní Uhříčková a zastupitel pan Londýn.
Zasedání se účastnil i advokát obce Mgr. Bařina, který se vyjadřoval k některým navrhovaným
dodatkům ke smlouvě Ing. Matušky, týkající se např. platebních podmínek a také znovu zopakoval,
že z jeho pohledu je smlouva v původním znění v pořádku. Starostka závěrem konstatovala, že
pokud někdo využil této kauzy k předvolebnímu boji, tak to považuje za velmi nešťastné, když je
při tom ve velkém ohrožení získání tak zásadní finanční pomoci pro obec. Poté dala hlasovat o
schválení smlouvy o dílo v původním znění bez dodatku, tak jak byla schválena i SFŽP a nebude
tak v ohrožení získání dotace. Dodatek bude dále předmětem jednání Ing. Matušky a firmy
ROVINA a.s.
.
Hlasování č. 5: pro: 6; proti 1 (p.Lukavský); zdržel se 2 (p. Matuška, pí Uhříčková)

Usnesení č. 3/2205/14
Zastupitelstvo obce Omice s c h v a l u j e Smlouvu o dílo č.749/2014 o dodávce stavebních prací
ČOV Omice v původním znění bez dodatku.

Bod č. 3
Závěr
Starostka ukončila po projednání všech bodů program zasedání Zastupitelstva obce Omice v
18:00 hodin.
V Omicích dne 26.5.2014
Zapsal/a: ……………………….., starostka……………………………………..

Ověřovatelé zápisu: …………………………………

………………………

