Zápis z XXX. zasedání ZO Lačnov
ze dne 16. února 2018
Dne 16.2.2018 od 18:00 hodin proběhlo XXX. zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově.
Zasedání přítomni: Marie Vlčková, Mgr. Monika Vránová, Marie Jahodová, Marie Trčková,
Oldřich Pechal, Josef Martinka, Vojtěch Kudela
Omluveni:
Josef Hrabina, Josef Šarátek
Ostatní přítomni: občané - viz prezenční listina

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení výsledku VŘ – „Zázemí pro spolkovou činnost – Lačnov“
4. Schválení seznamu dodavatelů k vypsání VŘ - „Dětské hřiště u Muzea“
5. Schválení seznamu dodavatelů k vypsání VŘ - „Lačnov – komunikace pěší podél silnice
III/4946“
6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace pro JSDHO Lačnov
7. Schválení Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
8. Předložení žádostí o NFP za účelem realizace malého projektu z Programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika. „Společné kořeny a tradice v Lačnově a Lazech pod
Makytou“ a „Společná historie vypálených osad Vařákovy paseky a Mladoňov“
9. Novelizace Pohřebního řádu
10. Závěr

Ad 1) Zasedání bylo zahájeno starostkou obce p. Marií Vlčkovou, která řídila celé zasedání.
Přivítala všechny přítomné.
Ověřovateli zápisu p. starostka určila p. Marii Trchalíkovou a Miroslava Jatela.
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Stanislava Bližňáková.

Ad 2) P. starostka předložila program zasedání, který nebyl doplněn, ani změněn.
Usnesení č. 196/30
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Hlasování: Pro:6 Proti:0
Zdržel se:0

Na začátku projednávání tohoto bodu se na jednání ZO dostavila Marie Trčková – členka
ZO.
Počet zastupitelů 7.

Ad 3) Paní starostka podala informace k průběhu výběrového řízení na VZ „Zázemí pro spolkovou
činnost - Lačnov“. Členy hodnotící komise byli: Marie Vlčková, Josef Martinka a Vojtěch Kudela.
Oslovili jsme 6 firem, nabídku si podaly 2 firmy. Hodnotícím kritériem byla nejnižší cena nabídky
včetně DPH.
Zastupitelstvo obce Lačnov na základě hodnocení hodnotící komise v souladu s ustanovením podle
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a
podpůrně podle metodického pokynu č. 1 z roku 2017 pro zadávání veřejných zakázek obce
Lačnov.

ROZHODLO
o výběru nejvhodnější nabídky:
Pořadí č. 1
Nabídka č:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Nabídková cena včetně DPH:

1
Vojtěch Fojtů
Horní Lideč 280
756 12
42087694

1 174 719,00 Kč

ODŮVODNĚNÍ:
Uchazeč předložil nejvýhodnější nabídku – nejnižší cenu. Hodnotící komise doporučila zadavateli
rozhodnout o výběru této nabídky jako ekonomicky nejvýhodnější nabídky a zadat zakázku
tomuto uchazeči.
Zadavatel rozhodl o zadání veřejné zakázky uvedenému uchazeči v souladu s hodnocením nabídek
hodnotící komisí.
Dále zadavatel rozhodl o vyhodnocení pořadí nabídek ostatních uchazečů:
Pořadí č. 2
Nabídka č:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Nabídková cena včetně DPH:

2
FILMONT s.r.o.
Cyrilometodějská 578
766 01 Valašské Klobouky
27666425
1 391 500,00 Kč

Zastupitelstvo obce Lačnov
POVĚŘUJE
starostku obce paní Marii Vlčkovou v případě obdržení dotace podpisem smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem Vojtěch Fojtů v souladu s nabídkou uchazeče.

Usnesení č. 197/30
Zastupitelstvo obce schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ „Zázemí pro
spolkovou činnost - Lačnov“ a pověřilo starostku obce v případě obdržení dotace podpisem
smlouvy s vybraným uchazečem, dále podání žádosti do Programu na podporu obnovy venkova
Zlk a vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování projektu.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 4) P. starostka uvedla k podané žádosti o dotaci na MMR z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova na akci: „Dětské hřiště u Muzea“, že celkové náklady by měly činit asi 577.854
Kč, požadovaná dotace je 400.000 Kč, dotace do výše 70% skutečně vynaložených uznatelných
nákladů. Zastupitelé navrhli oslovit k podání nabídky do výběrového řízení na dodavatele herních
prvků tyto firmy : TEWIKO systems s.r.o. - Liberec, Bonita Group Service s.r.o. - Tišnov,
Machovský s.r.o. - Olomouc, JM DEMICARR. s.r.o. - Slavkov u Brna, Dřevoartikl, spol. s
r.o. - Znojmo, hřiště.cz, s.r.o. - Brno, HRAS-zařízení hřišt, s.r.o. - Havířov, Berger – Huck
s.r.o. - Horní Jelení, Hala Ostrovačice - Brno
Usnesení č. 198/30
Zastupitelstvo obce schválilo seznam dodavatelů na projekt „Dětské hřiště u Muzea“.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 5) Také k podané žádosti o dotaci na SFDI na projekt „Lačnov – komunikace pěší podél
silnice III/4946“ p. starostka informovala přítomné, že oprava chodníků v obci je rozdělena na
více etap : úsek dolní zastávka – Autoservis, další etapa úsek Autoservis – Kozinec, další etapa
od Horní Lidče - dolní křižovatka, poslední etapa úsek z křižovatky - ke kostelu – není doposud
projektová dokumentace, protože zatím nedošlo k převodu silnice III/4943 z majetku státu na
Zlínský kraj, proto nemůže být vydáno souhlasné stanovisko s projektem.
Žádost byla podána na průtah obcí, kde jsou předpokládané celkové náklady 7.256.596 Kč. Další
úseky chodníků cca za 4 mil. Kč, by se udělaly z finančních prostředků obce.
Do žádosti byly zahrnuty i opravy opěrných zídek, ale pročištění či oprava kanalizace vedoucí
v chodnících se zde nemohla zahrnout, jelikož se jedná o neuznatelné náklady. Obec však již
nechala provést pročištění kanalizace.
Na opravu chodníků máme vyřízeno Stavební povolení - není podmínkou, že pozemky, po kterých
vedou chodníky musí být ve vlastnictví obce. Po vybudování chodníků dojde k zaměření
skutečného stavu a vypořádání s vlastníky.
P. M.Jatel – nabídl obci při opravě chodníků, položit do nich optický kabel pro vedení
vysokorychlostního internetu a přichystat ke každému RD chráničku. Když na dané straně nebude
chodník, přichystá chráničku na druhé straně chodníku a připojení by se pak řešilo podle zájmu
občanů. Firma by zabudování chrániček provedla na vlastní náklady, projekty chodníků již má a
všechna povolení jsou ochotni vyřídit.
P. starostka přiblížila přítomným nabídku o možnosti dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR zaměřenou na podporu rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu tzn.
především na položení optického vlákna, přičemž podpora je prioritně zaměřena na oblasti, ve
kterých neexistuje žádný provozovatel sítí /bílá místa/. Obec by následně byla majitelem takto
vybudované infrastruktury a následně by udělala výběrové řízení na provozovatele. Výzva by měla
být vyhlášena ve druhém čtvrtletí roku 2018, ale bližší podmínky zatím nejsou známy. Obec musí
MPO ČR neprodleně odpovědět, zda by měla o dotaci zájem.

Proběhla diskuse.
Zastupitelé navrhují odpovědět na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, že obec má zájem
o dotaci zaměřenou na podporu rozvoje infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu a
pak podle podmínek vyhlášené výzvy se rozhodneme.
O nabídce p. Jatela zastupitelé hlasovali.
Usnesení č. 199/30
Zastupitelstvo obce souhlasí, pokud se budou opravovat chodníky, zabudovat do nich
chráničky na optický kabel k vysokorychlostnímu internetu.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0
V diskusi zazněly také připomínky ke špatně položeným obrubníkům. Firma, která bude opravu
chodníků provádět musí být informována o pokládání optického kabelu v chodníku.
Zastupitelé navrhli oslovit k podání nabídky do výběrového řízení na opravu chodníků tyto firmy:
SWIETELSKY stavební s.r.o. - Valašské Meziříčí, STRABAG a.s. - Zlín, KKS, spol. s. r.o. Zlín, REPONT s.r.o. - Valašské Meziříčí, VAST TERCIA s.r.o. - Valašské Meziříčí,
OPEN RE-ECO, s.r.o. - Vsetín, TM Stav, spol. s r. o. - Vsetín, STAVOSVIT a.s.- Zlín,
FILMONT,s.r.o. - Valašské Klobouky, SMO a.s. - Zlín, IMOS Brno, a.s. - Brno,
Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o. - Veselí nad Moravou,
Usnesení č. 200/30
Zastupitelstvo obce schválilo seznam dodavatelů na projekt „Lačnov – komunikace pěší podél
silnice III/4946“.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 6) Paní starostka zaslala zastupitelům k prostudování Smlouvu o poskytnutí dotace ze
Zlínského kraje. Jedná se o neinvestističní dotaci určenou obcím pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje (nákup zásahového oděvu, obuvi, rukavic, kombinované
proudnice a tabletu). Realizace projektu je od 1.1.2018 do 31.10.2018. Předpokládané celkové
způsobilé výdaje projektu činí 90.000 Kč, dotace maximálně 70% celkových způsobilých výdajů
tj. do výše 63.000 Kč.
Usnesení č. 201/30
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí neinvestiční dotace pro JSDHO Lačnov od poskytovatele
dotace z Fondu Zlínského kraje.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 7) V tomto bodě p. starostka informovala o Smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se
SOMV. U obecních pozemků, přes které vede kanalizační vedení, bude sjednána a zapsána
do katastru nemovitostí - služebnost inženýrské sítě (věcné právo).
Proběhla diskuse:
Zazněla otázka: „Proč se na zasedání ZO nedostavili ze SOMV?“
P.starostka uvedla, že pozvala na zasedání ing. arch. Hovořákovou – předsedkyni Rady SOMV,
která se nemohla dostavit z pracovních důvodů.
Usnesení č. 202/30
Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
se Sdružením obcí Mikroregionu Vsetínsko a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 8)
P. starostka upřesnila po konzultaci na Regionu Bílé Karpaty možnosti o požádání
o nenávratnou finanční pomoc za účelem realizace malého projektu z Programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika, partnerem projektu by byla obec Lazy pod Makytou.
Bylo doporučeno podat dvě žádosti:
1) „Společné kořeny a tradice v Lačnově a Lazech pod Makytou“ (investiční dotace, výše dotace
činí max. 30.000 EUR tj. 85% způsobilých výdajů a 15 % vlastní zdroje žadatele) - organizace
dožínek, výroba podia pro účinkující, mobilní stan 6x4 m, ozvučovací technika, fotoaparát,
dovybavení kovárny, pořízení krojů – 15 ks pro muzikanty a 10 ks mužských + 10 ks ženských
krojů. U krojů je dotace pouze 42,5 %. P. starostka se již poptávala, kde by nám mohli zhotovit
kroje do července 2018 a jaké mají ceny. Nabídky za 1 ks jsou kolem 15.000 Kč. Také se šijí gatě
od kroje s podšívkou, která se dá odnímat a prát.
J.Martinka konstatoval, že muzikanti určitě nepotřebují nové klobouky a počty u dalších částí
kroje zjistí.
2) „Společná historie vypálených osad Vařákovy paseky a Mladoňov“ (neinvestiční dotace 85%
způsobilých výdajů a 15 % vlastní zdroje žadatele ) - historický programový blok, který by zajistil
Spolek Vize 70 plus, z.s., „partyzánský týden“ bude probíhat v určeném týdnu, vždy několikrát
denně. Součástí bloku bude audiovizuální prezentace partyzánské činnosti, dočasná expozice
soužití pasekářů a partyzánů, komentovaná prohlídka a odborný výklad historických událostí.
O víkendu bude program rozšířen o další osoby v dobových kostýmech a přibudou akční ukázky
přestřelek a střetů partyzánů s německými oddíly.
- badatelská činnost - důkladné zmapování historických událostí v obou partnerských obcích
- propagační materiály
Zastupitelé doporučují partyzánský týden zařadit i na letní prázdniny, dojednat ukázku i v den
konání pietního aktu 29.4.2018 a na Valašské túlání.
Usnesení č. 203/30
Zastupitelstvo obce schválilo:
- předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu "Společné kořeny a tradice
v Lačnově a Lazech pod Makytou",
- zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci;
- zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši
rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci;
- vyčleněná finanční částka 5.259,- EUR.
- předložení žádosti o NFP za účelem realizace malého projektu "„Společná historie
vypálených osad Vařákovy paseky a Mladoňov“,
- zajištění realizace malého projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci
- zajištění finančních prostředků na spolufinancování realizovaného malého projektu ve výši
rozdílu celkových výdajů malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci;
- vyčleněná finanční částka 2.068,68 EUR.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 9) Již na minulém zasedání ZO bylo schváleno Nařízení obce č. 2, s kterým vznikla nutnost
aktualizovat Řád veřejného pohřebiště Obce Lačnov. Z KÚ Zlín. kraje jsme obdrželi souhlas

s návrhem Řádu veřejného pohřebiště a provozováním veřejného pohřebiště Obce Lačnov.
Usnesení č. 204/30
Zastupitelstvo obce schválilo Řád veřejného pohřebiště Obce Lačnov.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

P.O.Pechal se ptal ohledně reklamací obratiště a chodníků. Chtěl by znát průběh reklamací.
P.starostka odpověděla, že chodníky nejsou dosud přebrány a probíhá jednání s právníkem VHS.
Písemnosti ohledně reklamací p. starostka předloží na příštím zasedání ZO.
Dále p. Pechal požaduje zařadit do programu na příští zasedání ZO v březnu 2018 bod - Volba
místostarosty.
Jelikož nás čeká oprava a nová stavba, místostarosta by si je měl pohlídat.
P. starostka uvedla, že vždy musí být stavební dozor investora, takže není v náplni práce starosty
ani místostarosty dozorovat provádění staveb.
Také ustanovení p. J.Martinky, který se stal pověřeným členem zastupitelstva obce, i když je
předsedou kontrolního výboru zastupitelstva obce považuje za střet zájmů.
P. starostka odpověděla, že není třeba se obávat střetu zájmů.

Ad 10) Závěr
Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným za účast a pozvala je na Obecní košt
17.3.2018.
Zasedání ZO skončilo ve 19:50 hodin.

Dne 16.2.2018 zapsala:
Stanislava Bližňáková
Marie Vlčková - starostka obce
Zápis ověřili:
Marie Trchalíková
Miroslav Jatel
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