Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Lhotky konaného 29.05.2019
v zasedací místnosti OÚ Lhotky od 18.30 hodin
Přítomni: E. Trčálková, J. Brodský, N. Pastorková, P. Linhart, F. Javůrek
Omluveni: L. Tóthová, J. Jonáš
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Shrnutí zjištěných chyb a nedostatků z uskutečněného auditu a jejich náprava
4. Vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Cenová nabídka – zednické práce
6. Obnovení stavu kontejnerů na odpad
7. Usnesení
8. Závěr

1) Zahájení provedl pan starosta J. Brodský, konstatoval, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. Zasedání je tedy usnášení schopné,
zapisovatelkou určil Elišku Trčálkovou, ověřovateli zápisu pana F. Javůrka a pana Linharta
2) Zastupitelstvo schvaluje program zasedání zastupitelstva.

3) Paní D. Vávrová sdělila členům zastupitelstva zjištění z přezkoumání auditu z hospodaření
obce Lhotky. Byly zjištěny následující chyby, nedostatky, porušeny předpisy:
a) Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
neboť: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou
zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Jedná se o Smlouvu o
dílo za den 30.09.2018, zhotovitel COLAS CZ, a. s. Praha 9 – na akci „Obec Lhotky –
oprava místních komunikací“, cena díla Kč. 1.780.087, 50 bez DPH (Kč 2.153.905,88
s DPH). Obec Lhotky do dne jednorázového přezkoumání hospodaření obce nemá zřízen
profil zadavatele.
b) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů neboť: Odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva, vyjma bývalé starostky (L.M.) a nového starosty,
byla poskytnuta za období říjen 2018 v rozporu se zákonem a to zpětně. Zastupitelstvo
obce svým usnesením č. 2018/6/3 ze dne 27.10.2018 schválilo poskytnutí odměn za
výkon funkce neuvolněným zastupitelům ode dne 1.11.2018. Odměny byly poskytnuty
od 27.10.2018.
c) Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ¨

Uvedené chyby a nedostatky se napravují a zastupitelstvo s nápravou bude seznámeno
při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2018.
4) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a projednalo novou vnitřní směrnici o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a doporučilo ji ke schválení.

5) Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku od dodavatele pana Aleše Durace na
opravu schodů v předpokládané částce 21.500 Kč bez DPH u obecního obchůdku a
vystavění opěrné zdi na dětském hřišti v předpokládané částce 73.200 Kč bez DPH.

6) Zastupitelstvo obce projednalo obnovu kontejneru na papír (rozbitý od vyvážení od
fa COMPAG, proto bude pan starosta jedna t s firmou o opravě), dále pak obnovení
kontejneru na plast. Původní kontejner byl v majetku obce a je zrezivělý a děravý na
spodní části – bude vyměněn za nový.

7. Usnesení:
Č. 2019/3/1
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vnitřní směrnici o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu

8) Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 19:00 ukončil zasedání.

Zapsala: E. Trčálková…………………………………………………..
Ověřovatelé: F. Javůrek……………………………………………..
P. Linhart……………………………………………….
Starosta: J. Brodský…………………………………………………….

