Obec Koberovy, Koberovy 102, 468 22 Železný Brod

ZÁPIS

Ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Koberovy
konaného dne 30. 11. 2020

Místo:
Přítomni:
Omluveni:

Zasedací místnost OÚ Koberovy
Jaroslav Cvrček, Petr Bína, Jan Holub, Ing. Lukáš Rutkovský, Staša Kobrlová, Roman Brunclík
Jindřich Kvapil, Karel Kořínek, Bohumil Paldus, Tomáš Mašek, Jiří Plíhal

Zahájení a schválení programu
Mimořádné zasedání zastupitelstva svolal pan místostarosta Jaroslav Cvrček.
Pan místostarosta zahájil dnešní zasedání v 17:00 hodin a konstatoval, že zastupitelstvo se sešlo
v usnášeníschopném počtu.
Jako ověřovatele dnešního zápisu pan místostarosta určil pana Petra Bínu a pana Jana Holuba.
Zapisovatelkou ustanovil paní Bc. Moniku Sládkovou.
Pan místostarosta seznámil zastupitele s programem zasedání a vyzval k hlasování o tomto programu.
PROGRAM:
1. Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ
2.

Stavba chodníku „K lípě“

3.

Různé

Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Program zasedání byl schválen.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

1/ Stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ
Pan místostarosta zastupitele seznámil se současným stavem stavebních úprav hospodářského pavilonu MŠ.
Stavba byla provedena s vadami a nedodělky, jejich odstranění řeší obec s dodavatelskou firmou a
stavebním dozorem. Zastupitelé byli podrobně seznámeni s termíny jednání i jejich průběhem.
Dodavatelská firma DKK Stav s.r.o. některé opravy již neodborně provedla, bez přítomnosti zástupce obce
nebo stavebního dozoru. Dodavatelská firma již zaslala fakturu na dokončenou stavbu. Faktura nebyla
zkontrolována a podepsána stavebním dozorem, jak je uvedeno v podmínkách smlouvy o dílo. Zastupitelé
diskutovali o oprávněnosti fakturace, celkovém stavu přestavby pavilonu a způsobu odstranění závažných
vad a nedodělků (dodavatelská firma bude některé vady a nedodělky odstraňovat v termínu od 28. 12.
do 31. 12. 2020. Celkově není obec jako zadavatel s akcí stavebních úprav spokojena. V průběhu jednání byl
telefonicky osloven stavební dozor
, který slíbil předložit obci stavební deník a vyjádřil se
k některým dotazům zastupitelů. Zastupitelé se dohodli, že dodavatelské firmě bude faktura částečně
uhrazena ve výši 1,000.000,- Kč. Doplatek faktury a zúčtování pokuty za nesplnění termínu ukončení bude
řešeno až dle výsledku dalších jednání s dodavatelskou firmou a stavebním dozorem.
Usnesení č. 14 bod 1
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje částečnou úhradu faktury č. 20200070, dodavatel DKK Stav s.r.o.
ve výši 1,000.000,- Kč.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželi se: 0 zastupitelé
Usnesení bylo přijato.

2/ Stavba chodníku „K lípě“
Stavba chodníku již byla ukončena a vyfakturována. Se stavbou chodníku, která byla zvednuta nad úroveň
terénu, vznikla majitelům přilehlých pozemku p.p.č. 2906 a p.p.č. 2908/2 potřeba dostavby sjezdů ze silnice
na pozemky. Zastupitelé projednali a schválili financování stavby sjezdů na uvedené pozemky z rozpočtu
obce.
Usnesení č. 14 bod 2
Zastupitelstvo obce Koberovy schvaluje úhradu úprav sjezdů z rozpočtu obce v celkové výši 148.492,59 Kč.
Úpravy sjezdů byly vyvolány z důvodu stavby chodníku realizované obcí Koberovy.
Hlasovalo pro: 6 zastupitelů
Usnesení bylo přijato.

Proti: 0 zastupitelů

Zdrželi se: 0 zastupitelů

3/ Různé
Zastupitelé prodiskutovali připravovanou rekonstrukci části distribuční sítě na Prosíčce a současný stav
příprav stavby rozhledny na Hamštějně.

Pan místostarosta dnešní zasedání ukončil v 18:15 hodin.

1. ověřovatel
Petr Bína

2. ověřovatel
Jan Holub

Jaroslav Cvrček
místostarosta obce

