ZÁPIS
ze zasedání Zastupitelstva obce Stříbřec konaného dne 28. 03. 2018
Místo konání:
Začátek:
Zasedání řídil:
Přítomno:
Omluveno:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

Obecní úřad
18.00 hodin
Jan Zimmel
9
Jan Zimmel
Mazur, Hofbauer

Program zasedání :

Rozpočtové opatření č. 1
Využití sociálního zařízení v budově č. 29 Libořezy
Žádost TJ Stráž nad Nežárkou
Smlouva – SMS služby, s.r.o – poskytování služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů
5. Akce – zateplení budovy čp. 149 Stříbřec – komise na otvírání
obálek a výběr dodavatele
6. Akce – zateplení budovy čp. 56 – Mníšek – komise na otvírání
obálek a výběr dodavatele
7. Akce – rekonstrukce tělocvičny v obecní budově čp. 55 – výběr
dodavatele
8. Akce – oprava sociálního zařízení a podlahy v restauraci –
Stříbřec čp. 149 – výběr dodavatele
9. Údržba, odbahnění obecních rybníků – Pazdernický a obecní
v k. ú. Mníšek
10. Žádost snížení nájmu – hospoda Stříbřec
11. Výpověď smlouvy o nájmu hospody Mníšek
12. Znaky Obce Stříbřec
13. Nákup nových židlí – sál Stříbřec
1.
2.
3.
4.

1. S rozpočtovým opatřením č. 1 seznámil zastupitele účetní obce Zdeněk
Florián
pro - 9
proti - 0
2. Využití sociálního zařízení v budově č. 29 Libořezy. Navrhovatel paní
Šusteková. OZ souhlasí pro - 7
zdrželi se - 2
Paní Šusteková bere na svoji odpovědnost celou tuto akci.

3. Žádost TJ Stráž nad Nežárkou – OZ souhlasí s příspěvkem 1.500 Kč na rok
2018
pro - 7
zdrželi se - 2
4. Smlouva – SMS služby, s.r.o – poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů – OZ souhlasí se smlouvou o poskytování služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů (GDPR) se SMS – služby, s.r.o. a pověřuje
starostu k podpisu této smlouvy pro - 8 zdržel se - 1
5. Akce – zateplení budovy čp. 149 Stříbřec – komise na otvírání obálek a
výběr dodavatele – OZ souhlasí se složením komise pro otvírání obálek a
výběr dodavatele na tuto akci a to ve složení: Zimmel, Hajnová, Vyžral,
Hofbauer, Frantík pro - 8
zdržel se - 1
Komise se sejde 11. 4. 2018 ve 13 hod na OÚ Stříbřec
6. Akce – zateplení budovy čp. 56 – Mníšek – komise na otvírání obálek a
výběr dodavatele – OZ souhlasí se složením komise pro otvírání obálek a
výběr dodavatele na tuto akci a to ve složení: Zimmel, Hajnová, Vyžral,
Hofbauer, Frantík pro - 8
zdržel se - 1
Komise se sejde 11. 4. 2018 ve 13 hod na OÚ Stříbřec
7. Akce – rekonstrukce tělocvičny v obecní budově čp. 55 – výběr dodavatele
– vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení nepřihlásila žádná firma –
obecní zastupitelstvo toto výběrové řízení ruší. OZ pověřuje starostu obce
k vypsání nového výběrového řízení na tuto akci s termínem provedení
říjen 2018 – květen 2019 pro - 8
zdržel se - 1
8. Akce – oprava sociálního zařízení a podlahy v restauraci– Stříbřec čp. 149 výběr dodavatele. Vzhledem k tomu, že se do výběrového řízení
nepřihlásila žádná firma - obecní zastupitelstvo toto výběrové řízení ruší.
OZ pověřuje starostu obce k vypsání nového výběrového řízení na tuto akci
s termínem provedení
říjen 2018 – květen 2019 pro - 8
zdržel se - 1
9. Údržba, odbahnění obecních rybníků – Pazdernický a Obecní v k. ú.
Mníšek – OZ pověřuje starostu k zahájení přípravných prací na tyto dvě
akce
pro - 8
proti - 1
10.Žádost snížená nájmu – hospoda Stříbřec. OZ rozhodlo, že člen OZ Zimmel
je v tomto bodě podjatý a proto nemůže hlasovat. pro – 7 2 se zdrželi
Hlasování o žádosti pro - 4 proti - 3 zdržel se - 1
Vzhledem k tomu, že ani pro nebo proti žádosti nehlasovala nadpoloviční

většina všech členů OZ, nedošlo v tomto bodě k rozhodnutí. Tento bod
bude znovu projednán na příští schůzi OZ.
11. Výpověď smlouvy o nájmu hospody Mníšek.
Obec Stříbřec obdržela výpověď na hospodu v Mníšku. OZ pověřuje
starostu k vypsání výběrového řízení na pronájem této hospody. O novém
nájemci rozhodne OZ na svém příštím jednání.
pro - 8
zdržel se - 1
12. Znaky Obce Stříbřec – obec dává zpracovat nové znaky všech místních
částí obce. OZ pověřuje starostu k pozvání odpovědného heraldika
(zpracovatele) na jednání OZ za účelem dopřesnění podoby znaků obcí.
pro - 8
zdržel se - 1
13. Nákup nových židlí – sál Stříbřec. OZ projednalo návrh na zakoupení
nových židlí na sál ve Stříbřeci. OZ souhlasí s nákupem nových židlí
pro - 8
zdržel se - 1
USNESENÍ
I.Souhlasí:
a) s 1. rozpočtovým opatřením v roce 2018
b) s využitím sociálního zařízení v budově č. 29 Libořezy
c) se žádostí TJ Stráž nad Nežárkou s příspěvkem 1.500 Kč na rok
d) se smlouvou – SMS služby, s.r.o. – poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů (GDPR)
e) se složením komise pro otvírání obálek a výběr dodavatele na akci –
zateplení budovy čp. 149 Stříbřec
f) se složením komise pro otvírání obálek a výběr dodavatele na akci –
zateplení budovy čp. 56 - Mníšek
II.Pověřuje:
a) starostu obce k vypsání nového výběrového řízení na akci - rekonstrukce
tělocvičny v obecní budově čp. 55 s termínem provedení říjen 2018 –
květen 2019
b) starostu obce k zahájení přípravných prací na údržbu a odbahnění obecních
rybníků – Pazdernický a Obecní v k. u. Mníšek
c) starostu obce k vypsání výběrového řízení na pronájem hospody Mníšek
d) starostu obce k pozvání odpovědného heraldika na jednání OZ za účelem
dopřesnění podoby znaků obcí
III.Ukládá:
a) starostovi obce provést nákup nových židlí na sál ve Stříbřeci

Po schválení usnesení pan starosta poděkoval přítomným členům zastupitelstva
za účast a v 20:30 hodin bylo zasedání zastupitelstva obce Stříbřec ukončeno.

_______________________________
Jan Zimmel - starosta obce

______________________________
Ing. Stanislava Hajnová-místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Petr Mazur
Jan Hofbauer

Ve Stříbřeci dne: 28. března 2018

____________________
____________________

