Zápis z XXXII. zasedání ZO Lačnov
ze dne 20. dubna 2018
Dne 20.4.2018 od 18:00 hodin proběhlo XXXII. zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově.
Zasedání přítomni: Marie Vlčková, Marie Jahodová, Josef Hrabina, Oldřich Pechal, Josef
Šarátek, Josef Martinka, Vojtěch Kudela
Omluveni:
Marie Trčková, Mgr. Monika Vránová
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. Rozpočtové opatření č. 1
4. Schválení výsledku VŘ na „Lačnov – komunikace pěší podél silnice III/4946“
5. Projednání postupu dalších oprav chodníků dolní a horní části obce, schválení seznamu
dodavatelů k VŘ
6. Schválení Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci z IROP a vyhotovení Studie
proveditelnosti – Sociální bydlení Lačnov
7. Výsledky poptávkového řízení na zhotovení pódia a valašských krojů
8. Schválení zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s.
9. Zpráva o bezpečnostní situaci na k.ú. obce Lačnov za rok 2017
10. Žádost
11. Závěr

Ad 1) Zasedání bylo zahájeno starostkou obce p. Marií Vlčkovou, která řídila celé zasedání.
Přivítala všechny přítomné.
Ověřovateli zápisu p. starostka určila ing. Jana Vomočila a Antonína Ryzu.
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Stanislava Bližňáková.

Ad 2) P. starostka předložila program zasedání, který byl doplněn o bod Schválení Smlouvy o dílo
na zpracování a dodání Analýzy rizik, metodiku a interní směrnice upravující nakládání s osobními
údaji v organizaci - GDPR
Usnesení č. 219/32
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání, ve kterém byl doplněn bod Schválení
Smlouvy o dílo na zpracování a dodání Analýzy rizik, metodiku a interní směrnice upravující
nakládání s osobními údaji v organizaci – GDPR.
Hlasování: Pro:6 Proti:0
Zdržel se:0

Ad 3) P. starostka vyzvala p. Františku Martinkovou – účetní obce, aby přečetla návrh
rozpočtového opatření č. 1.
Proběhla diskuse.
Zazněl dotaz, zda budeme přijímat nějaké uchazeče z úřadu práce na VPP?
P. starostka uvedla, že máme na ÚP požadavek. Od května přijmeme 1 osobu. Pak budeme dobírat
další osoby, které musí být určitou dobu v evidenci ÚP a až po této době mohou nastoupit na VPP.
Usnesení č. 220/32
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 1
Hlasování: Pro:6
Proti:0
Zdržel se:0

Na začátku projednávání tohoto bodu se na jednání ZO dostavil Josef Hrabina – člen ZO.
Počet zastupitelů 7.

Ad 4) Paní starostka podala informace k průběhu výběrového řízení na VZ „Lačnov – komunikace
pěší podél silnice III/4946“ (jedná se o úsek dolní zastávka – Autoservis). Členy hodnotící komise
byli: Marie Vlčková, Josef Martinka a Vojtěch Kudela. Oslovili jsme 12 firem, nabídku si podalo 6
firem. 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 bez DPH:

4
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Husova 1514
757 01 Valašské Meziříčí
48035599
5 984 144,00 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 bez DPH:
Pořadí č. 3
Nabídka č:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:
Pořadí č. 4
Nabídka č:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:
Pořadí č. 5
Nabídka č:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:
Pořadí č. 6
Nabídka č:
Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Nabídková cena bez DPH:

6
OPEN RE-ECO s.r.o.
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
27796477
6 068 613,00 Kč

5
TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
755 01 Vsetín
48399477
6 359 574,00 Kč

1
ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
757 01 Valašské Meziříčí
02604795
6 518 648,72 Kč

3
REPONT s.r.o.
Hrachovec 245
757 01 Valašské Meziříčí
26863057
6 670 193,00 Kč

2
DEMSTAV group, s.r.o.
Tř. 1. máje 243
753 01 Hranice
27844935
7 266 823,72 Kč

Zastupitelstvo obce Lačnov
POVĚŘUJE
starostku obce paní Marii Vlčkovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
SWIETELSKY stavební s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.

Proběhla diskuse.
Diskutovalo se ohledně vysokých cen podaných nabídek, o opravě opěrných zídek, které by se
měly opravovat souběžně s opravou chodníků a zároveň i s dešťovou kanalizací. Do projektu
opravy chodníků je však započítána oprava zídek v havarijním stavu a záleží na stanovisku SFDI,
zda bude oprava opěrných zídek v projektu, považována za uznatelný či neuznatelný náklad.
Dále se hovořilo o opravě a položení obrubníků. S dodavatelskou firmou bude učiněna obchůzka po
stavbě, která bude předmětem dodávky a poté se učiní závěr, které obrubníky a zídky se budou
opravovat.
Usnesení č. 221/32
Zastupitelstvo obce schválilo Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na VZ „Lačnov –
komunikace pěší podél silnice III/4946“ a pověřilo starostku obce podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 5) Projednání postupu dalších oprav chodníků dolní a horní části obce. Oprava chodníků v obci
je rozdělena na více částí: úsek horní část obce Kozinec, další etapa od Horní Lidče - dolní
křižovatka.
Zastupitelé navrhli oslovit k podání nabídky do výběrového řízení na opravu chodníků tyto firmy:
Valčík - Poteč, Vojtěch Fojtů – Horní Lideč, Kostka – Tichov, Václav Tománek – Vysoké Pole,
Zbyněk Vlček – Lačnov, OPEN RE-ECO, s.r.o. - Vsetín, SWIETELSKY stavební s.r.o. Valašské Meziříčí. Jedná se o zakázku malého rozsahu, kterou bychom uveřejnili i na profilu
zadavatele.
Také by se měl upravit prostor naproti autobusové zastávky ve středu obce pro výstup
z autobusu, který by se posunul k nemovitosti Malých.
I naproti dolní autobusové zastávky by se měl upravit chodník pro výstup z autobusu.
Zastupitelé navrhli informovat občany zveřejněním na webové stránky obce, v jakém časovém
sledu budou probíhat opravy uvedených částí chodníků.
Usnesení č. 222/32
Zastupitelstvo obce schválilo seznam dodavatelů na VŘ „Lačnov – komunikace pěší podél
silnice III/4943 – 1.etapa“ a chodník k muzeu.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 6) P. starostka předložila zastupitelům k rekonstrukci čp. 160 (bývalá nocovna řidičů ČSAD),
kde by se z nebytových prostor vybudovaly sociální byty, návrhy studií s umístěním 6 bytů. Dále
Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z IROP a vyhotovení Studie proveditelnosti –
Sociální bydlení Lačnov s firmou EPRON – Consulting, s.r.o. - Sobůlky
Usnesení č. 223/32
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o dílo s firmou EPRON – Consulting, s.r.o., Sobůlky a
pověřilo starostku obce podpisem této smlouvy o dílo.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 7)
P. starostka informovala přítomné o výsledcích poptávkového řízení na zhotovení
valašských krojů. Oslovili jsme 3 firmy, nabídku si podaly 1) Tradice Slovácka, o.p.s., Blatnička
321.860,15 Kč bez DPH a 2) Lidové tradice a řemesla, o.p.s., Uherský Ostroh 349.500 Kč bez

DPH. Výrobu 10 ks dámských + 10 ks pánských krojů, 15 ks nohavic, bruncleků, krpců a kopic pro
muzikanty jsme již zadali do Blatničky.
Ke zhotovení dřevěného, rozebíratelného pódia v areálu Muzea jsme obdrželi pouze nabídky firmy
TM Stav, spol. s r.o., Vsetín, s cenou 455.329 Kč s DPH a firmy Vojtěch Fojtů, Horní Lideč
s cenou 282.910 Kč s DPH.
V souvislosti s tímto, p. starostka oznámila, že po zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje
bychom měli obdržet vyrozumění o přidělení dotace na akci: „Zázemí pro spolkovou činnost –
Lačnov“, kterou bude provádět dle výběrového řízení firma p. Fojtů.

Ad 8) Paní starostka obce informovala o konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín a.s., která se bude konat 7.6.2018. Zastupitelstvo obce delegovalo p.starostku
– Marii Vlčkovou a jako zástupce p. místostarostu – Josefa Martinku.
Usnesení č. 224/32
Zastupitelstvo obce schválilo zástupce na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a
kanalizace Vsetín a.s. - starostku Marii Vlčkovou a jako zástupce místostarostu Josefa
Martinku.
Hlasování: Pro:7
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 9) P. starostka přečetla zprávu o bezpečnostní situaci na k.ú. obce Lačnov za rok 2017 od
Policie ČR, obvodní oddělení Horní Lideč. Zpráva bude zveřejněna i na webu obce.
Proběhla diskuse k volnému pobíhání psů po obci.

Ad 10) P. starostka předložila žádost manželů Bělaškových a Krahulíkových o řešení situace
špatného stavu mostku za obecním úřadem, který je jedinou přístupovou komunikací k rodinnému
domu manželů Krahulíkových. Mostek není v majetku Povodí Moravy, s.p. ani v majetku Obce
Lačnov. Jelikož mostek slouží pouze jako přístup pro jejich nemovitost, má se zato, že bude v
jejich vlastnictví.
P. starostka přednesla žádost p. A.Ryzy, který požaduje opravu opěrné zídky pod jeho rodinných
domem.
P. starostka uvedla, že tento problém se bude řešit při opravě chodníků.

Ad 11) Tento bod byl doplněn o Schválení Smlouvy o dílo na zpracování a dodání Analýzy rizik,
metodiky a interní směrnice upravující nakládání s osobními údaji v organizaci (GDPR).
Firma 2K Consulting s.r.o., Olomouc nám již vyhotovila audit na základě, kterého budeme
pokračovat dál. Cena díla s DPH činí 18.513,- Kč.
P.Pechal se tázal, kdo ponese odpovědnost za způsobenou škodu, neboť ve Smlouvě o dílo, to není
uvedeno.
P.starostka předložila zastupitelům Smlouvu o poskytování služeb tzv. pověřence pro ochranu
osobních údajů od 1.5.2018 do 31.12.2019. Ve smlouvě je napsáno, že za veškeré škody, které mu
svou činností případně způsobí sám anebo které mu způsobí jakékoliv třetí osoby (včetně
subdodavatelů a zástupců) odpovidá firma 2K Consulting s.r.o., Olomouc.
Firma se zavazuje provést minimálně jeden kontrolní den za dva měsíce.

Cena za poskytování služeb činí:
Obec Lačnov, ZŠ Lačnov, MŠ Lačnov 4.500,- Kč/měsíc bez DPH, celkem s DPH 5.445,Kč/měsíc
Za rok 2018 – 5.445,- Kč x 8 měsíců
43.560,- Kč s DPH
Za rok 2019 – 5.445,- Kč x 12 měsíců
65.340,- Kč s DPH
Zastupitelstvo obce hlasovalo o Smlouvě o dílo a Smlouvě o poskytování služeb s firmou
2K Consulting s.r.o., Olomouc k nařízení GDPR.
Hlasování: Pro:4
Proti:2
Zdržel se:1

P. starostka informovala o schůzce s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou, která zastupuje obce
v právních věcech. VHS už s námi vůbec nekomunikuje, jenom prostřednictvím jejich právníka.
J.Šarátek předal p. starostce cenovou nabídku na zásahové obleky + obuv, rukavice, proudnice k
objednání pro JSDH Lačnov, na které jsme obdrželi dotaci ze Zlínského kraje ve výši 90.000,Kč. Avšak je potřeba objednat i bateriové LED svítilny s držákem na přilbu 5 ks, pro zásah v noci.
Velikosti obleků a obuvi nám ještě doplní.
Zazněla připomínka, umístit na hřbitov nějaký kontejner na plasty, kde by se třídily obaly od
svíček.
P.Alois Zvonek dostal slovo a vznesl své přípomínky k proběhlé akci „Obecní košt“.
P. starostka pozvala všechny v neděli 29.4.2018 na Pietní vzpomínku, která proběhne ve 14 hodin
na Vařákových pasekách. Od 17. hodin bude v Muzeu audiovizuální program a výstavka
s partyzánskou tématikou a od 18. hodin proběhne bojová ukázka střetu partyzánů a německých
vojáků inspirovaná událostmi z 2. května 1945.

Ad 12) Závěr
Na závěr paní starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Zasedání ZO skončilo ve 21:50 hodin.

Dne 20.4.2018 zapsala:
Stanislava Bližňáková
Marie Vlčková - starostka obce
Zápis ověřili:
Ing. Jan Vomočil
Antonín Ryza
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