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VÝTAH ZE ZÁPISU ze zasedání zastupitelstva města Hostomice č. 8/2015 
konaného dne 18. června 2015 od 18,00 hod. 
v zasedací místnosti radnice v Hostomicích 

 
Přítomni:  V. Šťáhlavský, p. Lefner, p. Bomba, p. Kubišta, pí. Kafková, M. Ulrich, J. Synek, V. Maršálek 
Omluveni: p. Zachoval  
 
 

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

návrhová komise: p. Maršálek, M. Ulrich 
zapisovatel: L.Hejbalová 
ověřovatelé zápisu: V. Šťáhlavský, p. Bomba 

 
 

2) Schválení programu 
 
Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem zasedání. 

 
 Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
 

3) Složení slibu nového člena zastupitelstva 
 

Zastupitel, pan Mičan odstoupil z funkce z důvodu svého zdravotního stavu. 
Starosta města vyzval přítomnou Ivanu Kafkovou, novou zastupitelku ke složení slibu dle §69 odst. 2 
zákona o obcích. 

 
Slib složen. 

 
 

 
4) Rozpočtové opatření č.4/2015 

 
 

Usnesení č. 8/2015-4: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje: 
 

rozpočtové opatření č. 4/2015. 
 Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
 

5) Projednání závěrečného účtu města za rok 2014 
 
 

Usnesení č. 8/2015-5: Zastupitelstvo města Hostomice: 
 

projednalo závěrečný účet města k 31. 12. 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to 
bez výhrad. 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
 

6) Projednání účetní závěrky města za rok 2014 
 

Usnesení č. 8/2015-6: Zastupitelstvo města Hostomice: 
 

projednalo a schvaluje účetní závěrku města Hostomice za rok 2014, včetně hospodářského výsledku 
ve výši Kč 3 627 332,58, který se tímto z účtu 431 –„ výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení“, 
schvaluje převést na účet 432 –„ výsledek hospodaření předcházejících účetních období“. 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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7) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 
 
Zastupitelé obdrželi předem emailem Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 2014 
s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 
 
 

8) Schválení smluv s projektantem na zpracování PD pro kanalizační a vodovodní přípojky 
k nemovitostem, které budou napojovány v návaznosti na akci „Kanalizace  a  vodovod 
Hostomice – Bezdědice – Radouš, zrušení  ČOV  Hostomice  a  nová ČOV  Radouš“ 

 
Usnesení č. 8/2015-8: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
Uzavření  2 ks smluv o provedení díla s Pavlem Mladičem, projektová činnost ve výstavbě, Fibichova 431, 
261 01 Příbram II, IČ: 616 52 326, číslo smlouvy 2015-03 a 2015-04. Předmětem smlouvy 2015-03 je 
vypracování projektů pro Územní souhlasy včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí nezbytných 
k vydání územního souhlasu dešťových a kanalizačních přípojek připojovaných nemovitostí v rámci výše 
uvedené akce v Bezdědicích a Radouši (vypracování neobsahuje plánovací smlouvy s majiteli nemovitostí). 
Předmětem smlouvy č. 2015-04 je zpracování PD pro územní rozhodnutí vodovodní a kanalizační přípojky 
č.p. 19 a 48 v Bezdědicích včetně obstarání územního rozhodnutí. Smlouva č. 2015-04 je na částku 19 500 
Kč. Cena ve smlouvě 2015-03 je uvedena následovně, vždy za jedno č.p. a bude vyúčtována dle skutečného 
počtu č.p. dle příslušné níže uvedené varianty: 

Var. a) Projekt pro ÚS vodovodní a kanalizační přípojky (jedno č.p.)  …………………  2.850,- Kč 
Var. b) Projekt  pro ÚS kanalizační přípojky (samostatně) ………………………………  1.900,-Kč 
Var. c) Projekt pro ÚS vodovodní přípojky (samostatně)………………………………..    1.800,- Kč 

 
 
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

 
9) Schválení smlouvy č. 14230701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

v rámci Operačního programu Životní prostředí, týkající se akce „Kanalizace  a  vodovod 
Hostomice – Bezdědice – Radouš, zrušení  ČOV Hostomice  a  nová ČOV  Radouš“ 

 
Zastupitelé obdrželi smlouvu předem emailem. 

 
Usnesení č. 8/2015-9: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
smlouvu č. 14230701 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí, týkající se akce „Kanalizace  a  vodovod Hostomice – Bezdědice – Radouš, 
zrušení  ČOV Hostomice  a  nová ČOV  Radouš“ 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
 

10)  Schválení výběru zpracovatele koncesního řízení na provozovatele stávající a nové technické 
infrastruktury „Kanalizace  a  vodovod Hostomice – Bezdědice – Radouš, zrušení  Čov  
Hostomice  a  nová Čov  Radouš“ 

 
 

Usnesení č. 8/2015-10: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

uzavření smlouvy s ACCON managers & partners, s.r.o., Praha - Bubeneč, Verdunská 819/37, PSČ 160 00, 
IČ:26724791 na zajištění koncesního řízení pro výběr provozovatele technické infrastruktury města (vodovod, 
kanalizace, nová ČOV). Firma byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny. 

  
 

      Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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11) Projednání výběru pojistitele města (předmět pojištění: budovy, odpovědnost, dopravní značení) 
 
 

Usnesení č. 8/2015-11: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

 
uzavření pojistné smlouvy (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění odpovědnosti) s Česká pojišťovna a.s., 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, výše pojistné částky za rok  57 228 Kč. 
 

      Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

12)  Schválení dodatku VP č.1 se firmou STRABAG na základě proběhlého JŘBÚ 
 

 
Usnesení č. 8/2015-12: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
podpis dodatku na akci „Revitalizace Tyršova náměstí – 1. etapa“ VP č.1 smlouvy o dílo ze dne 10.10.2014 
mezi Město Hostomice a STRABAG a.s., na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744. Cena předmětu 
dodatku 1 164 881,18 bez DPH, cena méněprací 1 499 147,29 Kč bez DPH. Zastupitelé dodatek schvalují na 
základě proběhlého JŘBÚ. 

 
      Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
 

13) Projednání barevného řešení opravy vstupních dveří do ZŠ 
 

Barva nátěru dveří bude RAL 8003. 
Samozavírač RAL 8015  - (vyrábí se pouze v černí, bílé, stříbrné a hnědé RAL 8015). 
Kování a panty – bronzová barva. 
 

 
 

 
14) Schválení dodatku ke smlouvě z 30.6.2014 s firmou Arborea (zhotovitel sadových úprav, 

předmětem je odpočet zelené plochy, kterou není možno zrealizovat) 
 

 
Usnesení č. 8/2015-14: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
záměr uzavřít dodatek ke smlouvě ze dne 30.6.2014 s firmou Arborea Rakovník s.r.o. na -13 099 Kč. Jedná 
se o odpočet provedení trávníku v ploše hřiště na náměstí. Trávník nebude proveden z důvodu upozornění 
zhotovitele, že trávník nebude možné úspěšně založit a především udržet – projektant svým podpisem 
potvrdil tvrzení zhotovitele. 

 
      Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

15)  Projednání nákupu centrální kopírky 
 
Zastupitelé doporučují koupit profesionální scanner a multifunkční barevnou A3 kopírku. Nepořizovat centrální 
kopírku – zbytečně nákladné. 

  
16) Schválení dodatku č.2 ke smlouvě  AN 03 2014 ze dne 8. června 2012 se Studio Anarchitekt s.r.o. 

na projekční práce zrušení asfaltové cesty v parku a mlatové plochy pod poštou 
 

Usnesení č. 8/2015-16: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
dodatek č.2 ke smlouvě AN 03 2014 ze dne 8. června 2012 se Studio Anarchitekt s.r.o. na projekční práce 
zrušení asfaltové cesty v parku a mlatové plochy pod poštou. 
 
              Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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17) Schválení členů povodňové komise a zapisovatele 
 

Usnesení č. 8/2015-17: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
  
 Členové: starosta – Vít Šťáhlavský, p. Maršálek, p. Synek, A.Šebková. 
Zapisovatel: A. Šebková 
 
         Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
18)  Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na mini kopanou 

 
 

Usnesení č. 8/2015-18: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
dar FC MARAKA ve výši 5000 Kč na vytyčení hřiště, odplevelení, výsadba trávníků, branky. Hřiště 
bude sloužit občanům.  

 
 

       Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

19)  Dotace na odpadové hospodářství - projednání 
 

 
Usnesení č. 8/2015-19: Zastupitelstvo města Hostomice ukládá panu starostovi:  

 
 
poptání firem na projekční práce pro podzemní kontejnerová stání a sběrný dvůr. 

        
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

20) Rybník Hražba a Rybnice 
 
Pan Maršálek:  
Rybník nemá vybudovaný bezpečnostní přeliv – při povodních je to problém – nebezpečné stavy. 
Proběhla popovodňová prohlídka za účasti vodoprávního úřadu. Městu bylo uloženo vybudovat 
bezpečnostní přeliv včetně opravy hráze, která je v nevyhovujícím nestabilním stavu. Naposledy se 
vypustil rybník v roce 69. Rybník je v krajině, zadržuje vodu. Rekonstrukce bude podporována fondy – 
zvýšení retence v krajině, zajištění protipovodňových stavů. Nutné zajistit projekt. Začít se musí 
provedením průzkumného vrtu v tělese hráze do hloubky 6 m  - 6000 Kč , doprava vrtné soust. 
2000 Kč. Odběry 2000 Kč. Analýza zemin dle vyhlášky 1 ks 25 600 Kč, 4 ks indexové charakteristiky 
1 400 Kč x 4 ks = 5 600 Kč. Stanovení agresivity vody 2 400 Kč, mezisoučet - technické práce 
44 400 Kč.  
 
Rybník Rybnice – vypuštěn již druhým rokem. Vypustil se kvůli utrženému stavidlu samovolně. Před 
vypuštěním byly zaznamenány stížnosti občanů, v rybníku pouze 30 cm vody – zápach. V rybníce je 
bahno, je zarostlý, je třeba rybník odbahnit. Požerák je již opravený-nový.  
Je třeba udělat rozbory zeminy, stanovit agresivitu vody, aby se dalo bahno uložit na pole - pokud 
vyhoví.  Cena uvedených prací 39 700 Kč bez DPH. 
 
 
Práce geologa 7 400 Kč, geologická dokumentace profilů vrtů. 
 
Celkem                                  118 400 Kč 
 DPH                                       24 864 Kč 
Celkem včetně DPH            143 264 Kč 
 
Pan Maršálek poptal odbahnění rybníku Rybnice, zatím neví cenu. 
 



Stránka 5 z 7 
 

Usnesení č. 8/2015-20. Zastupitelstvo ukládá panu starostovi poptat další dvě firmy na shodný rozsah 
geologických prací za účelem zajištění konkurenčních nabídek. 

 
 
       Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
Rybník Rybnice: 
odbahnění rybníka: 
doručeny 3 nabídky v zapečetěných obálkách, termín odevzdání nabídky byl do 17.6.2015. Všechny 
firmy odevzdali včas. 
otevírání obálek: 
 
Kritérium nejnižší nabídková cena z a 1m3, celkový počet m3 rybníka je…. 
1m3 obsahuje: provedení odtěžení sedimentu rybníku Rybnice, geodetické práce, sjezd zdrže rybníku 
Rybnice, odvoz sedimentu na 400 m daleko na určený pozemek. Zdemolování vjezdu a uvedení do 
původního stavu. 4isštění komunikací. Celkový počet m3 je 2 200 m3. Je předpoklad, že jich bude 
méně.  
1m3 obsahuje: provedení odtěžení sedimentu rybníku Rybnice, geodetické práce, sjezd zdrže rybníku 
Rybnice, odvoz sedimentu na 400 m daleko na určený pozemek. Zdemolování vjezdu a uvedení do 
původního stavu. 4isštění komunikací. Celkový počet m3 je. 
 
 
Firma AQUARIUS – 731 Kč/m3 bez DPH 
obálka je zapečetěné a v českém jazyce, podepsána paní Martínkovou, jednatelkou, smlouva je 
podepsána, reference předloženy, živnostenský list doložen. 
 
Firma ESTA spol. s. r.o., podepsáno jednatele Jiří Polák, má živnostenský list, reference jsou. 705 Kč 
bez DPH 
Firma HOBST a.s., podepsáno jednatelem - 637, 50 Kč bez DPH, reference mají, živnostenský list 
doložen. 
 
Srovnání: 
 
 

Firma cena za m3 v Kč m3 celkem dle PD cena celkem 

AQUARIUS 731 Kč 2 200 Kč 1 608 200,00 Kč 

ESTA spol. s. r.o.,  705 Kč 2 200 Kč 1 551 000,00 Kč 

HOBST a.s. 638 Kč 2 200 Kč 1 402 500,00 Kč 

 
 
Závěr: Vyčká se na nabídky geologických prací/rozborů, provede se průzkum, po té se přistoupí 
k rozhodnutí o přidělení/nepřidělení výše popsané zakázky na odbahnění rybníka Rybnice. 
 

21) Výtluky v místních komunikacích 
. 
 

Usnesení č. 8/2015-21: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
Zadání prací firmě Jiří Pergl v hodnotě 996 199 Kč bez DPH + 450 000 Kč bez DPH na provedení opravy 
výtluků v ulici Dubinská a Pobřežbí a dále ve Lštěni a Rybnicích a koberec v ul. Široká. Celkem 894,53 m2 
výtluků a 450 m2 asfaltového koberce. 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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22) Hřbitov 
 

Usnesení č. 8/2015-22: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
zadání architektonických prací firmě Architekti Headhand v hodnotě 48 000 Kč bez DPH na zpracování studie 
hřbitova (oprava márnice, hlavnícesty, mobiliář, infotabule, brána, zeď). 
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

23)  Projednání problému zaústění dešťové kanalizace (vody z pozemku a budovy ZŠ) 
do kanalizačního řadu 

 
 

Usnesení č. 8/2015-23: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 
zadání projekčních prací firmě Energon na přepojení dešťové kanalizace u ZŠ výši 48 000 Kč bez DPH. 

 
Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

 
24)  Protipovodňové opatření Dubinská 

 
 

Usnesení č. 8/2015-24: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

zadání projekčních prací firmě Energon na protipovodňové opatření Dubinská u ZŠ výši 46 000 Kč bez 
DPH 

Hlasování: 7-0-1 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

25) Schválení rozpočtové opatření č.5 
 
 

Usnesení č. 8/2015-25: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

schválení rozpočtového opatření č. 5 – navýšení o částky ve výše uvedených usneseních. 
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 
 

26) Protipovodňové opatření ve Lštěni 
 

Usnesení č. 8/2015-26: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

zadání projekčních prací firmě Energon na přetrubnění PPO Lštěň opatření Dubinská u ZŠ výši 46 000 
Kč bez DPH. 
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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27) Umístění revizní šachet přípojek vodovodu a kanalizace na veřejném prostranství 
 
 

Usnesení č. 8/2015-27: Zastupitelstvo města Hostomice schvaluje:  
 

v případě, že bude možné umístit revizní šachtu do zelené plochy na veřejném prostranství, pak tam 
bude umístěna, pokud šachta vychází do asfaltu – umístit šachtu na pozemek majitele. 
 

Hlasování: 8-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
 

 
28) Různé 

 
 

 
 

29) Diskuze 
 
 
 

 
 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 21:55 hod. 

 

V Hostomicích, dne 17.6.2015 


