ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Albrechtice v Jizerských horách
konaného dne 18. června 2019
Přítomni:

Pavlína Menclová, Antonín Kučera, Petr Smutný, Jaroslav Zeman, Miroslav
Zmrzlý

Omluveni:

Mgr. Adam Hübner, Jan Novák
1.

Zahájení, schválení programu

Pan starosta zahájil dnešní zasedání v 8:30 hodin, konstatoval, že zastupitelstvo obce se sešlo
v usnášeníschopném počtu, a že je ze zasedání pořizován zvukový záznam pro účely
vyhotovení zápisu.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu
Kontrola zápisu z minulého zasedání
Potvrzení výběru dodavatele „Učebna výtvarné výchovy, kabinet přírodovědy a
vlastivědy - stavební úpravy“ v ZŠ
Rozpočtová opatření 2/2019, 3/2019
Schválení oprav majetku ve výpůjčce ZŠ a MŠ
Závěr

Hlasováním: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0
dnešního zasedání schválen.

hlasů, byl program

Jako ověřovatele dnešního zápisu pan starosta navrhl pana Antonína Kučeru a pana Miroslava
Zmrzlého. Zapisovatelkou ustanovil paní Pavlínu Klížovou.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Ověřovatelé zápisu: Antonín Kučera, Miroslav Zmrzlý
Zapisovatelka: Pavlína Klížová
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
Kontrola zápisu z minulého zasedání proběhla bez připomínek, tímto je zápis považován za
schválený.
3. Potvrzení výběru dodavatele „Učebna výtvarné výchovy, kabinet přírodovědy
a vlastivědy - stavební úpravy“ v ZŠ
Podklady z výběrového řízení zastupitelé obdrželi v materiálech k zasedání.
Zpracovatel výběrového řízení oslovil 3 firmy s výzvou k podání nabídky. 2 z oslovených firem
se z výběrového řízení omluvili, pro nedostatek kapacit své nabídky nepředložili. Firma MITLIK
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ze Smržovky předložila svojí nabídku jako jediná, ale vzhledem k výši nabídkové ceny, která je
srovnatelná s rozpočtem sestaveným dle ceníkové soustavy URS, se komise rozhodla doporučit
zastupitelstvu nabídku akceptovat.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje výběr dodavatele
rekonstrukce v ZŠ: „Učebna výtvarné výchovy, kabinet přírodovědy a vlastivědy, úklidová
místnost - stavební úpravy“, firmu MITLIK, s.r.o. – stavební firma, se sídlem Údolní 82,
468 51 Smržovka, IČ: 03526186. Nabídková cena činí 733 799,15 Kč bez DPH.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
4. Rozpočtová opatření 2/2019 a 3 /2019
- Rozpočtové opatření č. 2/2019
Obec obdržela dotaci na náklady spojené z volbami do Evropského parlamentu ve výši 33.000,Kč. Přijetí dotace je nutné vzít na vědomí.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 2/2019 ve smyslu navýšení příjmové části rozpočtu o 33.000,- Kč.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- Rozpočtové opatření č. 3/2019
S ohledem na plán oprav navrhl pan starosta schválit 3. rozpočtové opatření v roce 2019. Dále
zastupitele seznámil s dosavadním plněním a stavem prostředků na účtech.
Skutečné plnění rozpočtu je k 10. června 2019 následují:
Příjmy:
Výdaje:

12.896.304,20 Kč (z plánovaných ročních: 19.736.717,69 Kč)
9.281.009,47 Kč (z plánovaných ročních: 20.688.217,69 Kč)

Stav účtů k 10. 6. 2019:

ČNB
KB, a.s.

502.923,05 Kč
9.002.738,70 Kč

Paní Menclová navrhla rozdělit hlasování o rozpočtovém opatření na hlasování o stanovení
výdajové částky na pořízení Betléma (v návrhu 200 tis.) a stanovení ostatních výdajů.
Rozdělení hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 3/2019.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Paní Menclová navrhla stanovit maximální hranici výdajů za pořízení Betléma včetně soch na
maximálně 100 tis. Kč. Hlasování o protinávrhu:
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
Hlasování o ostatních položkách rozpočtového opatření č. 3/2019 a o dosavadním plnění
rozpočtu.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách
a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 ve smyslu zvýšení výdajové části rozpočtu
o 300.000,- Kč
b) bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu a stavu prostředků na účtech obce.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
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5. Schválení oprav majetku ve výpůjčce ZŠ a MŠ
Na základě dohody vedení a účetní školy s vedením obce navrhl pan starosta schválit škole
možnost čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ, p.o., do výše jeho zůstatku na předem domluvené
opravy objektů ZŠ a MŠ. Budovy jsou majetkem obce, škola je má v zápůjčce.
Zastupitelstvo obce Albrechtice v Jizerských horách schvaluje možnost čerpání
rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Albrechtice v Jizerských horách na
předem sjednané opravy a investice do majetku obce v zápůjčce (budovy ZŠ a MŠ) až do
výše zůstatku rezervního fondu.
Hlasování: PRO – 5 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů
6. Závěr

V diskusi zastupitelé projednali podobu a umístění dřevěného Betléma s dřevěnými sochami.
Betlém bude umístěn před budovou školy.

Dnešní zasedání pan starosta ukončil v 8:45 hod.

Ověřovatelé:

Antonín Kučera

Miroslav Zmrzlý

Jaroslav Zeman
starosta obce

Zapsala: Pavlína Klížová
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