CO ŘEŠILI ZASTUPITELÉ 14. 9. 2022
1) VŘ „Žernovice – oprava kanalizace (1. část)“
Na základě Výzvy k podání nabídky, kterou na minulém jednání schválilo zastupitelstvo obce,
bylo k podání nabídky vyzváno 6 firem. Starostka konstatovala, že ve lhůtě pro podání nabídek
přišly 2 omluvy s tím, že firma Stanislav Jiraň a VKB stavby, s.r.o. nabídky podávat nebudou.
Firmy Richard Fiala Stavební a zemní práce, Radan Kříž a KVINT Vlachovo Březí, spol. s r.o.,
na naši výzvu vůbec nereagovaly. Nabídku podala pouze firma Reno Šumava, a.s. K výběru
nevýhodnější nabídky se sešla hodnotitelská komise. Hodnotitelská komise doporučuje
zadavateli jako vítěze výběrového řízení firmu Reno Šumava a.s., IČO 60071346, Pražská 326,
384 22 Vlachovo Březí, která jako jediná, podala svou nabídku. Nabídka je zcela v souladu se
zadávací dokumentací. Nabídková cena je 1.379.982,06 Kč bez DPH.
Starostka konstatovala, že nabídka, která byla podána je v souladu se všemi podmínkami
Výzvy, náklady jsou vyšší než v původním rozpočtu, ten byl však sestavován v prosinci 2021,
od té doby vše výrazně zdražilo, nabídková cena odpovídá dnešním cenám stavebního
materiálu. To, že nabídku podala pouze jedna firma, je však realita dnešní doby, firmy mají
hodně práce, mají nasmlouváno na dlouho dobu dopředu. My však potřebujeme kanalizaci
opravit, nemůžeme a ani nevidíme důvod, proč výběrové řízení rušit a vypisovat nové. Navrhuje
proto s firmou Reno Šumava a.s. uzavřít smlouvu o dílo. Zastupitelé se s názorem starostky
zcela ztotožňují, souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s uchazečem, který předložil cenovou
nabídku, i když byl jediným kdo nabídku předložil.

2) Rozpočtové opatření
Starostka předestřela zastupitelům Rozpočtové opatření č. 9 z 5. 9. 2022. Toto rozpočtové
opatření upravuje jak příjmy, tak výdaje. V příjmech upravuje zejména příjem na financování
voleb. Ve výdajích upravuje také položky na výdaje spojené s volbami, dále pak finanční
prostředky na nákup dárkových balíčků pro jubilanty, prodloužení AVG programu a například
opravy komunikací. Rozpočtové opatření provedla starostka a nyní jej dává zastupitelům na
vědomí.

3) Zhodnocení volebního období 2018-2022
Starostka uvedla, že jistě všichni vědí, že dnešní zasedání zastupitelstva je posledním v tomto
volebním období. Ve dnech 23. a 24. 9. 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a z těchto
voleb vzejdou nová složení zastupitelstev jednotlivých obcí. Stejně tomu bude i u nás
v Žernovicích. Připravila si tedy krátké zhodnocení toho, co vše se událo od 31.10.2018 do
dnešního dne. Vše je souhrnně uvedeno ve Zprávě o činnosti Zastupitelstva obce Žernovice ve
volebním období 2018-2022, která je přílohou tohoto zápisu.

4) Plnění úkolů, různé
Starostka informovala o tom, jak probíhají jednání kolem účelové komunikace v Dubovicích.
Panu Šindelářovi byl zaslán dopis, ve kterém byly popsány kroky obce, které by měly vést
k vybudování – opravě povrchu účelové komunikace vedoucí k jeho pozemku.
Katastrální úřad, na naši žádost, přeměřil dříve označené body, které určovaly hranice pozemků.
Domněnka obce o tom, že s body někdo manipuloval, byla potvrzena. Došlo opětovně
k vyznačení hraničních bodů, včetně vyznačení a změření zajišťovacích bodů. Obec nechá
hranice pozemku označit sloupky a provázkem. Pan XXXXX bude písemně vyzván
k odstranění všeho, co se nachází na obecním pozemku, účelové komunikaci, včetně všech jeho
staveb, které zasahují do pozemku obce. Taktéž bude vyzván k odstranění černé skládky, kterou
založil na obecním pozemku.
S opravou kanalizace od rybníka k obecnímu úřadu vyvstane další problém. Pan ZZZZZ má
v části kanalizačního řadu vodovodní hadici, kterou si přivádí vodu z rybníka do své
nemovitosti. Toto je pro kanalizační řad zcela nepřípustné. Tuto mu necháme odstranit. Vodu
z rybníka může používat dále, ale vodovodní přípojka nesmí činit překážku v kanalizačním
řadu.

5) Závěr
Vzhledem k tomu, že se program dnešního zasedání Zastupitelstva obce Žernovice vyčerpal,
nikdo již nemá žádné připomínky, dotazy nebo návrhy, starostka jednání ukončila. Závěrem
starostka poděkovala všem zastupitelům za jejich činnost ve volebním období 2018-2022 a
popřála jim do dalších dnů mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

