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Zápis č. 28 
ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV 

konaného dne 29. 6. 2021 od 19.00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ Mukařov 

a online prostřednictvím moderované videokonference 
 
Přítomni:  P. Březina, PhDr. K. Čadilová, Ing. P. Doležel, J. Douša (online), Bc. F. Chrpa (online), 

 Mgr. O. Jakob, T. Kouba, Mgr. L. Podaný, R. Semanský, M. Veselý (online), Ing. P. Zima 
Omluveni:    JUDr. J. Klimentová, A. Semanská, Ing. H. Zákoucká 
Nepřítomen: MVDr. P. Mádr   
Veřejnost:  viz prezenční listina 
 
Ověřovatelé:  PhDr. K. Čadilová, Mgr. L. Podaný 
Zapisovatel:  R. Semanský 
 

Program 28. zasedání 
 

1. Schválení ověřovatelů a zapisovatele 
2. Schválení programu zasedání 
3. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání 
4. Představení stavebního záměru – polyfunkční dům ul. Pražská u kruhového objezdu 
5. Schválení smluvní dokumentace na detašované pracoviště ZŠ Mukařov v Babicích 
6. Projednání výsledku výběrového řízení TDI+BOZP na výstavbu kanalizace a ČOV 
7. Uzavření nové smlouvy o pachtu a provozování VHM 
8. Zřizovací listina ZŠ Mukařov 
9. Informativní bod – schválení Směrnice o řízení příspěvkových organizací obce Mukařov Radou 

obce  
10. Investiční priority ZŠ Mukařov – použití prostředků alokovaných na kofinancování dotace z MF 
11. Schválení hospodářského výsledku obce za rok 2020 
12. Závěrečný účet obce Mukařov za rok 2020 
13. Podpis dodatků na autobusovou dopravní obslužnost a změnu licence autobusových linek 
14. Členství Obce Mukařov ve spolku Naše odpadky 
15. Smlouva směnná a kupní – pozemky č. 958/21 k.ú. Srbín a 1085 k.ú. Srbín 
16. Různé 

a) Návrh využití prostor v polyfunkčním domě v ul. Bezová, Srbín 
b) Umisťování žáků do tříd základní školy Mukařov 
c) Podání žádosti o dotaci 
d) Žádost o předložení stavební dokumentace chodníku v ul. Školní (navrženo stažení bodu) 
e) Návrh finanční pomoci obce Mukařov obcím zasaženým tornádem 

 
Průběh jednání:  
Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce Rudolf Semanský v 19:10 hod. přivítáním zastupitelů a hostů. 
Konstatoval, že v zasedací místnosti je přítomen nadpoloviční počet zastupitelů a mimoto se další zastupitelé 
účastní zasedání online formou. Zasedání lze tedy zahájit, neboť je přítomen usnášeníschopný počet 
zastupitelů. Následně upřesnil způsob, jakým bude vedeno a moderováno zasedání, hlasování a přihlášení 
do diskuse pro zastupitele i veřejnost. 

1. Schválení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl, že se ujme role zapisovatele, jako ověřovatele navrhl PhDr. K. Čadilovou a Mgr. L. 
Podaného. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje ověřovateli zápisu č. 28 PhDr. K. Čadilovou a Mgr. 
L. Podaného, zapisovatelem R. Semanského. 
  
Hlasování: pro   11 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
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     Semanský, Veselý, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 1/28/2021 bylo přijato. 
 

2. Schválení programu zasedání 

Starosta předložil návrh programu zasedání a upozornil na nově zařazené body a vyřazení jednoho 
z původně navržených bodů jednání. Nikdo ze zastupitelů nevznesl návrh na změnu nebo doplnění. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje předložený program svého zasedání. 
  
Hlasování: pro   11 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Veselý, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 2/28/2021 bylo přijato. 
 
 
Starosta dále navrhl s ohledem na přítomné hosty přednostní projednání bodů 4. a 16. b), a to ještě před 
bodem 3. Kontrola úkolů a usnesení. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje předložený program svého zasedání. 
  
Hlasování: pro   11 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Veselý, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 3/28/2021 bylo přijato. 
 
 

4. Představení stavebního záměru – polyfunkční dům ul. Pražská u kruhového objezdu 

, zástupce investora, krátce seznámil zastupitele se záměrem výstavby polyfunkčního domu, 
předal starostovi dokumentaci a požádal zastupitele, aby do příštího zasedání shrnuli své připomínky nebo 
stanoviska k tomuto záměru. Informoval zastupitele, že investor je připraven poskytnout obci příspěvek např. 
na čistírnu, případně jiný záměr, nebo poskytnout obci prostory v tomto objektu. 
 
 

16. Různé, b) umísťování žáků do tříd základní školy Mukařov 

Starosta uvedl k tomuto bodu informaci o žádosti některých občanů zařadit tento bod na jednání, z důvodu 
že nejsou spokojeni se způsobem, jakým došlo k dělení a slučování prvních a pátých tříd základní školy. 
Požádal ředitele Základní školy Mgr. Kohoutka o informaci, z jakého důvodu došlo k této úpravě a proč tímto 
způsobem. 
Mgr. Kohoutek, ředitel ZŠ informoval o nutnosti sloučení pátých tříd z důvodu nižšího počtu žáků v ročníku 
a dále z proto, aby mohla být uvolněna jedna třída pro potřeby rozšíření počtu prvních tříd, kde je naopak 
počet žáků vyšší. Současně informoval o kritériích, podle kterých byly děti do tříd rozdělovány. Snahou bylo, 
aby třídy byly vyváženy jak v poměru dívek a chlapců, tak v poměru úspěšnějších a méně úspěšných žáků 
a počtu žáků, kteří mají indikováno nějaké podpůrné opatření. Přihlédnuto bylo i k tzv. kritickým vazbám mezi 
dětmi. 
Starosta požádal, zda by ředitel mohl upřesnit, co termín kritická vazba znamená. 
Mgr. Kohoutek vysvětlil, že kritické vazby mohou být pozitivní i negativní, tedy jak vztahy, kdy někteří žáci 
obtížněji navazují kamarádské vztahy a příliš se upínají k některému jinému žákovi, tak i vazby, kdy skupina 
žáků může negativně působit na slabší jedince. Nejsou tím míněny běžné kamarádské vazby. Vedení školy 
si je vědomo, že pro některé žáky bude změna náročná, proto je pro žáky budoucích šestých ročníků na 
začátku roku zajištěn třídenní adaptační kurs a žákům druhých ročníků bude poskytnuta podpora v rámci 
prezenční výuky. 
Starosta následně předal slovo přítomným hostům.  
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sdělila, že ji překvapilo, že učitelka jejich dětí ani po dvou letech nevěděla, že ve škole jsou 
nějaké problémy mezi dětmi, dokud to sama učitelce nesdělila. 
Mgr. Kohoutek ocenil, že se zachovala správně, pokud tuto informaci škole sdělila. 

se dotázala, proč ředitel přistoupil k tomuto kroku nyní, tedy poté, co děti byly několik měsíců 
nuceně doma, mimo kolektiv a psychologové proto naopak doporučovali posílení sociálních vazeb po 
návratu do škol. Domnívá se, že by bylo vhodnější počkat. Mimoto se k ní dostala informace, že děti obdržely 
dotazníky, kde měly uvést s kým se kamarádí. 
Mgr. Kohoutek: pro děti byly po návratu do školy připraveny adaptační a diagnostické programy. O 
mapování pomocí dotazníku nic neví. 

 požádala o názor k této věci zastupitele p. Koubu. 
p. Kouba uvedl, že není vyloučeno, že se tato věc bude za rok týkat i jeho dítěte. Rozhodnutí bude 
akceptovat, neboť je přesvědčen, že toto rozhodnutí je v zájmu dítěte. 
Starosta předal slovo dalšímu hostu. 

 řediteli vytkla, že doposud nebyl zaslán slíbený seznam žáků, jak budou do tříd rozděleni. Dále 
se dotázala, jak si ředitel může dovolit ironické poznámky a veřejné zesměšňování dětí z rozdělovaných tříd, 
které plakaly, na což jim řekl, že je rád, že se jim to líbilo. 
Mgr. Kohoutek se omluvil za zpoždění zaslání informací, mj. z důvodu, že někteří rodiče uplatnili své 
námitky a seznam se ještě upravuje. Uvedl, že informace o rozdělování tak, jak je podává  je 
nepravdivá. 

 seznámil s výsledky ankety, která byla vytvořena z iniciativy některých rodičů a které se účastnilo 
cca 80 % rodičů. Dle této ankety se většina rodičů shodla, že při rozřazování žáků mají být zohledněny 
rodinné a sociální vazby a bydliště. 

 se dotázala, jaké má Mgr. Kohoutek pedagogické zkušenosti, nebo zkušenosti s dětmi a zda sám 
má děti. Důvodem k otázce je, v čem vidí přínos tohoto rozdělení a zda tuto metodu už někdo vyzkoušel. 
PhDr. Čadilová upozornila, že bod byl na jednání zařazen přesto, že rozdělování nebo slučování tříd je 
zcela v kompetenci vedení školy a ani zřizovateli nepřísluší toto ovlivňovat. Obec jedná transparentně a 
otevřeně, umožňuje občanům se vyjádřit, ale diskuse by se neměla zvrtnout ve výslech ředitele školy. 

 se dotázala, na základě čeho podporuje p. ředitel i rozdělování dvojčat. 
Mgr. Kohoutek uvedl, že z dostupných podkladů vyplývá, že pro samostatný rozvoj dvojčat je výhodnější 
jejich rozdělení v třídním kolektivu, než udržování vzájemné závislosti. Připustil, že v případě dvojčat bude 
přihlédnuto k vyjádření odborníka. 

 se připojila s dotazem, z jakého důvodu mají být dvojčata rozdělena, když si to ani rodiče ani děti 
nepřejí. Může doložit i nedoporučující stanovisko dětského psychologa. 
Mgr. Kohoutek: je to individuální otázka, kterou by bylo vhodnější řešit mimo zastupitelstvo obce. Navrhl 
osobní schůzku v této věci. 
p. Kouba upozornil, že jsou již projednávány věci, které na zastupitelstvo skutečně nepatří. Navrhl, 
s ohledem na množství dalších bodů, které jsou na programu zasedání, aby se občané s dotazy obrátili 
přímo na ředitele školy, a teprve pokud budou mít pocit, že nebyly zodpovězeny, nabízí, že se touto věcí 
bude zabývat z pozice předsedy Školského výboru. 

 připomněl, že zastupitelstvo je orgán, který má zastupovat občany obce a občanům by měl být dán 
prostor se vyjádřit přímo na jednání zastupitelstva, bez ohledu na čas, který to zabere. 
Starosta podotkl, že občané prostor k vyjádření mají, ale pokud se dotazy opakují a již na ně bylo 
opovězeno, uvítal by větší stručnost otázek i odpovědí. 

 požádala, aby i p. ředitel odpovídal stručně a dotázala se, proč upřednostňuje při rozdělování 
žáků prospěch na úkor kamarádských vazeb a sociálních vztahů. Dále se dotázala, zda má p. ředitel 
pedagogické vzdělání. 
Mgr. Kohoutek uvedl, že jeho vzdělání a praxe odpovídá kritériím, která musí splnit uchazeč o funkci ředitele 
školy. 

 uvedl, že dle jeho názoru nemá ředitel sociální cítění, což může mít negativní dopad na školu a 
další zhoršení jejího stavu. 

 sdělila, že při páteční rozlučkové akci školy došlo k hrubému porušení epidemiologických 
opatření a požádala o vyjádření ředitele školy. 
Mgr. Kohoutek doplnil, že  se již obrátila na orgán ochrany veřejného zdraví, čeká se na 
výsledek šetření. Akce původně plánovaná venku byla z důvodu špatného počasí přesunuta do budovy školy. 

 se dotázala, zda i do budoucna se budou míchat kolektivy. 
Mgr. Kohoutek připustil, že zejména u pátých ročníků považuje tento krok za vhodný. 

 se zeptala, proč se rozdělení na čtyři třídy neudělalo už v loňském roce, kdy se tvrdilo, že to 
z kapacitních důvodů nejde. 
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Starosta připomněl, že tři třídy v loňském roce odpovídaly kapacitě školy a počtu mukařovských dětí. Krajský 
úřad však nařídil přijmout dalších 18 dětí z okolních obcí, čímž se třídy dostaly na hranici možného počtu 
dětí. Proto byly nyní děti rozděleny do čtyř tříd. 
PhDr. Čadilová doplnila, že jedna volná třída vznikla právě sloučením pátých tříd. 

 se dotázala, zda zvolená kritéria naopak nediskriminují přizpůsobivější děti, které se lépe učí a 
lépe začleňují do kolektivu. 
Mgr. Kohoutek škola má povinnost v rámci inkluze dorovnávat a pomáhat slabším žákům. Jinými slov je 
povinnost měřit všem stejným metrem. 

: Je škoda, že kritéria si vymyslel jen jeden člověk, který nebral ohled na žádné připomínky 
rodičů. Dále měli být k tomuto rozhodování přizváni učitelé. 
Mgr. Kohoutek kritéria byla schválena širším vedením školy a na základě schůzky s rodiči bylo přidáno 
kritérium zohledňující jejich připomínky. 
 
Další předřazené body týkající se ZŠ Mukařov: 
 

5. Schválení smluvní dokumentace na detašované pracoviště ZŠ Mukařov v Babicích 

PhDr. Čadilová informovala zastupitele o vývoji jednání s obcí Babice o smluvních podmínkách spolupráce 
při zajištění školní docházky. Důkladným rozborem smluv bylo Radou obce navrženo upravit znění již jednou 
schválené veřejnoprávní smlouvy a navazujících smluv. Vznik a provoz detašovaného pracoviště (DT 
Babice) ZŠ Mukařov upravují celkem 3 smlouvy: 

1. Trojstranná (Mukařov-Babice-ZŠ) Veřejnoprávní smlouva, která stanoví, že obec Babice postaví a 
vybaví prostory DT Babice včetně výdejny jídla vnitřním zařízením včetně nábytku; ZŠ Mukařov v nich 
zajistí výuku a výdej obědů, tj. bude hradit učební pomůcky a platy zaměstnanců (učitelé, výdej obědů, 
úklid).  

2. Dvojstranná (Mukařov-Babice) Dohoda o společném školském obvodu, která stanoví, že děti 
z Babic mají zajištěnou školní docházku v ZŠ Mukařov, že děti z Babic budou – bude-li to technicky 
možné – umisťovány do DT Babice a obec Babic se bude podílet na nákladech spojených s docházkou 
všech svých žáků do ZŠ Mukařov, které nejsou pokryté státním normativem nebo příspěvkem z RUD.  

3. Dvojstranná (Babice-ZŠ) Nájemní smlouva o nájmu prostor pro DT Babice, která stanoví, že výše 
nájmu se rovná RUDu připadajícímu na žáky navštěvující DT Babice, přiložena pro informaci.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov revokuje usnesení č. 4/24/2021 a schvaluje upravené 
znění veřejnoprávní smlouvy o zřízení detašovaného pracoviště Základní školy Mukařov v obci Babice. 

Hlasování: pro   11 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Veselý, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 4/28/2021 bylo přijato. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje předložené znění Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu s obcí Babice. 

Hlasování: pro   11 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Veselý, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 5/28/2021 bylo přijato. 

8. Zřizovací listina ZŠ Mukařov 

PhDr. Čadilová podala zastupitelům informaci o úpravě znění zřizovací listiny ZŠ Mukařov, neboť předchozí 
zřizovací listina neobsahovala některé povinné údaje. Navíc je do listiny přidán text týkající se detašovaného 
pracoviště Babice. Nové znění zřizovací listiny předkládá Rada obce. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje předložené znění Zřizovací listiny Základní školy 
Mukařov, příspěvkové organizace. 

Hlasování: pro   11 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Veselý, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 6/28/2021 bylo přijato. 
 
 

9. Informativní bod – schválení Směrnice o řízení příspěvkových organizací obce Mukařov Radou 
obce  

PhDr. Čadilová informovala zastupitele o tom, že Rada obce přijala směrnici o řízení příspěvkových 
organizací, která vymezuje role zastupitelstva, rady obce (jako zřizovatele příspěvkových organizací) a 
ředitelů příspěvkových organizací, stanoví jejich kompetence v rámci hospodaření příspěvkových organizací 
a při správě svěřeného majetku, nastavuje vnitřní kontrolní systém, postupy při tvorbě rozpočtu a vykazování. 
Zdůraznila, že směrnice ovlivní i práci Finančního výboru obce vzhledem k příspěvkovým organizacím obce, 
tedy základní a mateřské škole. 
 
 

10. Investiční priority ZŠ Mukařov – použití prostředků alokovaných na kofinancování dotace z MF 

PhDr. Čadilová informovala o tom, že žádost o dotaci na projekt stavebních úprav ZŠ Mukařov nebyla 
úspěšná (zájem byl enormní, celkem bylo podáno přes 700 žádostí, podpořeno pouze 61, mukařovský byl 
hodnocen jako 190, protože v jeho neprospěch byla některá dílčí kritéria, jinak byl ale hodnocen jako velmi 
precizně připravený. V rozpočtu obce ale tím pádem zbývají prostředky (necelé 3 miliony korun) určené 
původně na spolufinancování. Ve škole byly zároveň identifikovány některé potřebné investice, jejichž 
prioritu by mělo zastupitelstvo zvážit. 
Mgr. Kohoutek seznámil zastupitele se seznamem investic, které by podle jeho názoru mohly zlepšit kvalitu 
prostředí ve škole: 

1. Vlhkost v nové budově (aktuálně jsou vlhké všechny vnitřní zdi a některé vnější, jedná se zjevně o 
konstrukční vadu, která ale nebyla včas rozpoznána, takže možnost reklamace již uplynula; PhDr. 
Čadilová doplnila, že Obec aktuálně hledá odborníky, kteří by stanovili efektivní postup řešení, ideálně 
zvládnutelného ještě v době prázdnin; prvotní (ale možná neúplný) odhad ceny je 500-600 tis. Kč; 

2. Vybavení učebny (pohybového sálu, respektive sborovny) nábytkem – odhad nákladů 50 tis. Kč; 

3. Nákup notebooků – cílem je mít 30 notebooků odpovídajících současným požadavkům – odhad 
nákladů 50 tis. Kč; 

4. Generální klíč minimálně pro plášť budovy – nutné pro zabezpečení budovy – odhad nákladů 15 tis.; 

5. Funkční telefonní ústředna a sjednocení školního rozhlasu, slaboproudé rozvody pro informační 
systém – odhad do 50 tis.; 

6. Vybudování ředitelství – příprava architektonického projektu na jednoduché stavební řešení 
(propojení sborovny, staré ICT učebny a skladu) – odhad nákladů 700-800 tis.; 

7. Výmalba v chodbě – vizuální sjednocení budovy; 

8. Dosluhující kotle v kotelně; 

9. Regulace topení – ideálně automatická regulace termostatických hlavic; odhad nákladů 250 tis.; 

10. Výměna klasických tabulí za white boardy 

11. Prosakování střechou na nové budově (opět konstrukční vada po záruce; obec jedná s firmou o 
nacenění opravy). Bc. Chrpa varoval před podceněním závady, doporučuje ji řešit co nejdříve, než 
dojde k degradaci izolací; 

12. Dovybavení tříd projektory. 
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Ing. Zima poděkoval za přehled, požádal ale, aby jej Mgr. Kohoutek dodal písemně s odhadem nákladů, 
aby se jím mohla zabývat Rada obce a Finanční výbor. 
T. Kouba zdůraznil, že projekt zateplení a rekuperace by měl být zrealizován z jiných zdrojů, proto by obec 
neměla utratit nyní nevyužité spolufinancování, ale řešit pouze zásadní priority. Ing. Doležel potvrdil, že za 
něj jsou prioritami opravy suterénu a střechy a vybavení učebny nábytkem. 
Ing. Zima navrhl, aby se zastupitelstvo usneslo na nezbytnosti provedení havarijních oprav, další požadavky 
se budou řešit na základě zpřesněných kalkulací. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov bere na vědomí havarijní stav suterénu a střech nové 
budovy základní školy a pověřuje Radu obce zajištěním nezbytných oprav.  
 
Hlasování: pro   11 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Veselý, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 7/28/2021 bylo přijato. 

 

3. Kontrola úkolů a usnesení z předešlých zasedání 

Starosta sdělil, že z minulých jednání neeviduje žádné nesplněné úkoly nebo usnesení. 
 

Odchod M. Veselý (výjezd SDH) 21.57 
 

6. Projednání výsledku výběrového řízení TDI+BOZP na výstavbu kanalizace a ČOV 

Ing. Zima seznámil zastupitele s průběhem a výsledkem výběrového řízení na Technický dozor investora a 
koordinátora BOZP. Z došlých nabídek byla jako ekonomicky nejvýhodnější a současně s nejlepšími 
referencemi vybrána firma VRV a výběrová a hodnotící komise ji doporučuje zastupitelstvu ke schválení. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Mukařov po projednání 
 
(1) b e r e  n a  v ě d o m í  

 
(a) postup komise při hodnocení nabídek a při posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

ve veřejné zakázce Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě „MUKAŘOV, 
SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“, popsaný ve Zprávě o hodnocení nabídek; 

 
(2) s c h v a l u j e  

 
(a) pořadí nabídek ve veřejné zakázce Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na 

stavbě „MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“, navržené komisí ve 
Zprávě o hodnocení nabídek takto: 

 
obchodní firma účastníka ZŘ: součet výsledných 

hodnot za všechna 
kritéria: 

pořadí nabídky: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
zkráceně VRV a.s. 8,10 První 
Garnets Consulting a.s. 5,38 Druhá 
AP INVESTING, s.r.o. 5,23 Třetí 
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 5,20 Čtvrtá 

 
(b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále také „ZZVZ“), vybírá ve veřejné zakázce Výkon technického dozoru investora a koordinátora 
BOZP na stavbě „MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“ k uzavření 
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smlouvy toho účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek. 

 
Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, který byl zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy: 
obchodní firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. 
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 
IČ: 47116901 
nabídková cena (= celková 
odměna): 4 642 100,- Kč bez DPH 

 
(3) p o v ě ř u j e  

 
pana Rudolfa Semanského, starostu obce: 
(a) k odeslání výzvy k předložení dokladů podle § 122 odst. 3 ZZVZ vybranému dodavateli (VRV a.s.) ve 

spolupráci s osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností; 
 

(b) zjištění údajů o skutečném majiteli vybraného dodatele podle § 122 odst. 4 ZZVZ; nelze-li zjistit údaje 
o skutečném majiteli postupem podle odst. 4 § 122 ZZVZ, pak k výzvě vybranému dodavateli 
k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ; 
 

(c) oznámení o výběru dodavatele všem účastníkům zadávacího řízení Výkon technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP na stavbě „MUKAŘOV, SRBÍN, ŽERNOVKA – SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE A ČOV“, kterým nezanikla účast, ve spolupráci s osobou pověřenou výkonem 
zadavatelských činností; 
 

(d) k podepsání příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem (VRV a.s.) takto: 
Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem před uplynutím lhůty zákazu uzavřít 
smlouvu podle § 246 ZZVZ. Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu a poskytnutí součinnosti ze 
strany vybraného dodavatele jsou zadavatel a vybraný dodavatel povinni uzavřít smlouvu bez 
zbytečného odkladu. Smlouvu je zadavatel povinen uzavřít v souladu s nabídkou vybraného 
dodavatele. 

 
Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 6/28/2021 bylo přijato. 
 
 

7. Uzavření nové smlouvy o pachtu a provozování VHM 

Ing. Zima informoval o změně provozovatele obecního vodovodu a kanalizace, kdy od 1. 7. 2021 přebírá 
provozování společnost I.T.V. CZ s.r.o. ze Strančic. Tato firma je vlastněna Svazkem obcí Region Jih, jehož 
je obec také členem. 
Ing. Doležel se dotázal, jaké kroky mají udělat zákazníci – odběratelé, které doposud provozovala 
společnost 1. SčV a.s. 
Ing. Zima sdělil, že zatím je nutné pouze zrušit trvalé příkazy a SIPO. Doporučuje se rovněž vyplnit dotazník, 
který je distribuován spolu s letním číslem Obecního zpravodaje, a dále je k dispozici na webu obce, v němž 
mohou novému provozovateli sdělit aktuální údaje pro nové smlouvy. Poté, co budou zákazníci novým 
provozovatelem kontaktování, obdrží nové údaje k platbě.  Cena vodného a stočného se nemění. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje uzavření smlouvy o pachtu a provozování 
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce 
s provozní společností I.T.V. CZ s.r.o., IČ: 25675109 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
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Usnesení č. 9/28/2021 bylo přijato. 
 
 

11. Schválení hospodářského výsledku obce za rok 2020 

Ing. Zima seznámil zastupitele s hospodařením obce za rok 2020 a navrhl ke schválení účetní závěrku a 
rozdělení hospodářského výsledku. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje účetní závěrku obce Mukařov za rok 2020 a 
rozhoduje o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020 ve výši 21.410.031,02 Kč tak, že celý 
hospodářský výsledek bude převeden na účet výsledku hospodaření předcházejících účetních období. 
 
Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0 
Usnesení č. 10/28/2021 bylo přijato. 
 
 

12. Závěrečný účet obce Mukařov za rok 2020 

Ing. Zima předložil návrh závěrečného účtu obce za rok 2020, seznámil zastupitele s výsledkem Krajské 
kontroly hospodaření, která konstatovala, že hospodaření obce proběhlo bez závad. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje závěrečný účet obce Mukařov za rok 2020 
bez výhrad. 
 
Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 11/28/2021 bylo přijato. 
 
 

13. Podpis dodatků na autobusovou dopravní obslužnost a změnu licence autobusových linek 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení žádosti o úpravy a udělení licence na autobusové linky, které 
jedou přes Mukařov, a dále dodatky smluv s autobusovými dopravci na zajištění dopravní obslužnosti a 
finanční příspěvek obce na ztrátové linky. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou licence pro dopravce ARRIVA, linka 428, 
Louňovice–Jesenice a zřízení licence pro dopravce ČSAD PolKost na linkách Říčany–Jevany a Louňovice 
–Stříbrná Skalice. 
 
Hlasování: pro   9 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský 
  proti   0  
  zdržel se  0 
  nepřítomen 1  Zima 
Usnesení č. 12/28/2021 bylo přijato. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatky smluv o zajištění dopravní obslužnosti pro 
autobusové dopravce, společnosti ARRIVA, ČSAD PolKost a BusKolín. 
 
Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 13/28/2021 bylo přijato. 
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14. Členství Obce Mukařov ve spolku Naše odpadky 

PhDr. Čadilová zdůvodnila předložený bod tím, že „Moje odpadky“ nabízí více než 10 let nezávislý systém 
evidence odpadů v obci a motivace občanů (MESOH). V Mukařově funguje od října 2019.   
Provozovatel systému, který v celé republice využívá více než 100 obcí, dospěl na základě průzkumu názorů 
a potřeb těchto obcí k rozhodnutí, že nestačí poskytovat služby, ale je potřeba se pokusit aktivně 
připomínkovat odpadovou legislativu a nabídnout platformu, která může sloužit ke smysluplnému sdružování 
obcí, které jsou v odpadové agendě aktivní.  

Proto vznikl spolek Naše odpadky, z.s., který sdružuje jak autory a dodavatele systému MESOH, tak i obce, 
které tento systém využívají, a ambice spolku není omezena pouze na poskytování motivačního a 
evidenčního systému, ale také na aktivní politický lobbying a (v případě zájmu) realizaci vlastního řešení 
svozu odpadu.  

Členské obce budou mít výhodu v zachování dosavadní ceny poskytování systému MESOH. Při rozhodování 
ve spolku budou mít většinu 51 % hlasů.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje řádné členství Obce Mukařov ve zapsaném 
spolku Naše odpadky, z.s. 

Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0 

 
Usnesení č. 14/28/2021 bylo přijato. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov pověřuje starostu podpisem smlouvy se společností ISNO 
IT s.r.o.  o poskytování služby Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství se 
zvýhodněnou cenou 2,50 Kč bez DPH / obyvatel / měsíc.  

Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0 
  
Usnesení č. 15/28/2021 bylo přijato. 
 
 

15. Smlouva směnná a kupní – pozemky č. 958/21 k.ú. Srbín a 1085 k.ú. Srbín 

Starosta upřesnil zastupitelům, o jaké části pozemků se jedná. Pozemky jsou ve vlastnictví obce i druhého 
účastníka smlouvy a jedná se o nápravu stavu dle skutečnosti, kdy pozemky, resp. jejich části jsou takto 
užívány již mnoho let. Protože pozemky nejsou stejně veliké, zavazuje se účastník smlouvy doplatit rozdíl 
ve výměře za cenu 650,- Kč/m2. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje směnnou smlouvu uzavřenou s paní 

 na směnu dlouhodobě zaploceného pozemku p,č. 958/21 k.ú. Srbín (oddělen z pozemku p.č. 
1021/1) o výměře 23 m2, za pozemek p.č. 1085 k.ú. Srbín (oddělen z pozemku st. p.č. 76/1) o výměre 12 m2. 
Rozdíl výměry směňovaných pozemků činí 11 m2 a doplatek paní Lněničkové je ve výši 7150,- Kč 
(650,- Kč/m2).  
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Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 16/28/2021 bylo přijato. 
 
 
16. Různé 

a) Návrh využití prostor v polyfunkčním domě v ul. Bezová, Srbín 
Starosta sdělil, že vlastník pozemku č. k.ú. Srbín a investor výstavby polyfunkčního domu p. Štěpánek 
požádal zastupitelstvo obce o vyjádření, zda nezváží změnu využití přízemí objektu, kde byly původně 
naplánovány ordinace, lékaře se ale nedaří do této oblasti dostat. Pozemek je určen pro veřejně prospěšnou 
stavbu, proto případný jiný záměr by měl rovněž splňovat definici obecně prospěšné stavby. 
Zastupitelstvo žádá nejdříve jasně stanovit podmínky provozu, tzn. udržitelnost provozu, výše a doba nájmu. 
Bez přesného stanovení těchto podmínek není možné se k žádosti vyjádřit. 
 
c) Podání žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště Srbín 
 
Starosta informoval, že žádost o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště Srbín z výzvy MMR ČR nebyla 
úspěšná, obec se chce proto pokusit podat žádost o grant Nadace ČEZ v rámci grantového řízení Oranžové 
hřiště. Předpokládané náklady na vybudování hřiště jsou 908.541,- Kč, v případě schválení zde není žádná 
potřeba spolufinancování akce. Realizaci projektu je třeba dokončit do 365 dní od podání žádosti.  
Další možností, v případě nezískání grantu od ČEZu, je podat žádost do výzvy č. 8/2021 Národní sportovní 
agentury, kde je možné získat dotaci až 80 % (max. 800 000 Kč) způsobilých výdajů.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje podání žádosti o grant Nadace ČEZ na výstavbu 
multifunkčního hřiště v Srbíně a – v případě nepřidělení grantu – schvaluje podání žádosti o dotaci Národní 
sportovní agentury v rámci výzvy č. 8/2021. 

Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 17/28/2021 bylo přijato. 
 
 
e) Návrh finanční pomoci obce Mukařov obcím zasaženým tornádem 
 
Ing. Doležel navrhl v souvislosti s nedávnými mimořádnými událostmi zaslání symbolické finanční pomoci 
obcím postiženým tornádem, ve výši 10.000,- Kč na obec. Jedná se o obce Hrušky, Moravská Nová Ves, 
Mikulčice, Lužice, Hodonín v Jihomoravském kraji a Stebno a Blatno v Ústeckém kraji. Navržená částka 
s průvodním dopisem bude zaslána přímo na účet obce. Úprava rozpočtu bude součástí tohoto usnesení. 
 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mukařov schvaluje jako projev solidarity obce Mukařov finanční pomoc 
obcím postiženým tornádem ve výši 10.000,- Kč na každou obec. Jedná se o obce Hrušky, Moravská Nová 
Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín v Jihomoravském kraji a Stebno (část obce Kryry) a Blatno v Ústeckém 
kraji (okres Louny). Zastupitelstvo současně pověřuje Finanční výbor návrhem úpravy rozpočtu vyžádané 
tímto darem. 

Hlasování: pro   10 Březina, Čadilová, Doležel, Douša, Chrpa, Jakob, Kouba, Podaný,  
     Semanský, Zima 
  proti   0  
  zdržel se  0  
Usnesení č. 18/28/2021 bylo přijato. 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 22:22 hodin 
 
Zapsal: R. Semanský 4. 7. 2021  
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Ověřovatelé:  
 

 

 
 
 
...................................  
PhDr. Čadilová 
 

 

 
 
 
...................................  
Mgr. Podaný 

 
 
 
................................. 
Rudolf Semanský 
starosta obce 

                               
 
 
 
Příloha: 
Výpis usnesení z 45. a 46. schůze Rady obce Mukařov 
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Výpis z usnesení schůzí rady obce Mukařov konaných v období od 14. 5. 2021 
(nejsou uváděna formální usnesení o schválení programu a zapisovatele;  

kde není uvedeno jinak, byla usnesení přijata jednomyslně všemi přítomnými členy rady) 

45. schůze Rady obce Mukařov konaná dne 26. 5. 2021  

3/45/2021 
Rada obce Mukařov pověřuje starostu, aby uzavřel smlouvu o dílo se Stanislavem Bílkem na plošné opravy ulice 
Obecní za 49 264 Kč, Vodní za 167 241 Kč a Požární za 174 304,60 Kč, všechny ceny bez DPH. 

4/45/2021 
Rada obce Mukařov pověřuje starostu, aby uzavřel smlouvu o dílo se Stanislavem Bílkem na opravy výtluků v ulicích 
Tyršova – Obecní za 77 079,00, Sportovní za 62 119,20 a U Požáru za 104 144,00 Kč, všechny ceny bez DPH. 

5/45/2021 
Rada obce Mukařov pověřuje starostu, aby uzavřel smlouvu o dílo se společností CAJK s.r.o. na opravy metodou turbo 
– cena jednoho auta 27 000 Kč bez DPH. 

6/45/2021 
Rada obce Mukařov schvaluje za vítěze zakázky firmu RECPROJEKT s.r.o. s cenovou nabídkou 465.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu, aby s vítěznou firmou uzavřel příkazní smlouvu na výkon autorského dozoru na stavbě „Mukařov, 
Srbín, Žernovka – splašková kanalizace a ČOV“. 

7/45/2021 
Rada obce Mukařov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém serveru www.fiedler-magr.cz za 
cenu 100 Kč za každou telemetrickou stanici, z níž jsou ukládána data na server. 

8/45/2021 
Rada obce Mukařov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
6027890 /VB/2, Mukařov, Písecká, č. parc. 593/3 mezi Obcí Mukařov a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 
spol. Elmoz Czech, s.r.o., s jednorázovou náhradou omezení vlastnického práva 1000,- Kč. Součástí souhlasu 
s umístěním stavby bude kalkulace poplatku za zábor veřejného prostranství vzniklého stavbou. 
 

9/45/2021 
ada obce Mukařov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
6019724 /VB/1, Žernovka, Lomová, č. parc. 668/9 mezi Obcí Mukařov a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené 
spol. HRAZDÍRA – ELEKTRO, s.r.o., s jednorázovou náhradou omezení vlastnického práva 2600,- Kč. Součástí 
souhlasu s umístěním stavby bude kalkulace poplatku za zábor veřejného prostranství vzniklého stavbou. 
 

10/45/2021 
Rada obce Mukařov nedoporučuje na základě špatné zkušenosti a osobní znalosti umístění osoby s náhradním 
výkonem v Obci Mukařov. 
 
46. schůze Rady obce Mukařov konaná dne 15. 6. 2021  
3/46/2021 
Rada obce Mukařov souhlasí, aby se funkce kronikářky obce ujala Ing. Dana Navrátilová, s níž Obec Mukařov uzavře 
dohodu o pracovní činnosti v rozsahu 10 hodin měsíčně s odměnou 1.500,- Kč na dobu určitou do 30. 4. 2022, 
s možností prodloužení. 

4/46/2021 
Rada obce Mukařov souhlasí s předloženým textem zřizovací listiny ZŠ Mukařov a předkládá ji Zastupitelstvu obce 
Mukařov ke schválení. 

5/46/2021 
Rada obce Mukařov schvaluje směrnici Řízení příspěvkových organizací zřizovaných obcí Mukařov. 
 

6/46/2021 
Rada obce Mukařov souhlasí, aby ředitel Mgr. L. Kohoutek, ZŠ Mukařov, čerpal v průběhu letních prázdnin řádnou 
dovolenou na zotavenou v rozsahu 4 týdnů. 
 

7/46/2021 
Rada obce Mukařov, v zájmu jednoznačné komunikace mezi zřizovatelem ZŠ a MŠ jako příspěvkovými organizacemi 
obce, stanoví toto rozdělení kompetencí: 

− Ing. Zima: finance, kontroly, rozpočet, investice, dotace 
− PhDr. Čadilová: základní dokumenty, personalistika, smlouvy, provozní otázky (budovy, pozemky, detašované 

pracoviště)  
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− T. Kouba: vzdělávací proces, vztahy s veřejnosti a dalšími institucemi v obci (např. TJ Sokol) 
− M. Veselý: údržba areálu (vymezená smlouvou o spolupráci) a havárie 

Všichni výše jmenovaní informují průběžně členy rady o aktuálním vývoji v oblastech spadajících do jejich kompetence, 
starosta si navíc vyhrazuje právo přímé komunikace s ředitelem ZŠ ve všech otázkách, které to podle jeho mínění 
vyžadují. 
 

8/46/2021 
Rada obce Mukařov po přihlédnutí k předloženému portfoliu a zkušenostem se stavbou obdobného charakteru vybrala 
z předložení nabídek na zpracování studie nového školního pavilonu se tělocvičnou a odbornými učebnami jako 
nejvhodnější nabídku sdružení architektů Tomáše Legnera a Matěje Görnera a pověřila starostu uzavřením smlouvy o 
dílo s cenou 490 tis. Kč (dodavatelé nejsou plátci DPH). 

9/46/2021 
Rada obce Mukařov souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb sms brány se společností Advanced Telecom 
Services, s.r.o. s cenou 0,80 Kč bez DPH za odeslanou sms a pověřuje starostu jejím podpisem. 

10/46/2021 
Rada obce Mukařov souhlasí s nákupem licence na službu Keo4 Rozpočet na webu za cenu 9 800 Kč bez DPH a 
udržovacím ročním poplatkem 2 160 Kč bez DPH. 

11/46/2021 
Rada obce Mukařov schvaluje technické podmínky pro výstavbu domovních přípojek vodovodu a kanalizace a 
stanovuje jejich závaznost pro povolování nových staveb s účinností ode dne schválení.  
 

12/46/2021 
Rada obce Mukařov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6025661/1 mezi 
Obcí Mukařov (vlastník pozemku par.č. 1003/1 k.ú. Srbín) a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena Ing. Milanem 
Šimákem, na základě pověření evid.č. POV/OÚ/82/0108/2014, za jednorázovou úhradu ve výši 48 000 Kč + DPH. 

 

 




