Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Obce Pivkovice č. 3/2010 konané dne 2.6.2010
Přítomni: Václav Lískovec, František Turek, Milan Maroušek, Vladimír Zíka, Ing. Marie Vondrovská,
František Štefl, Špiler Roman
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, zastupitelstvo je usnášení schopné
Program:

1.) Zahájení
2.) Schválení programu
3.) Schválení závěrečného účtu za rok 2009
4.) Seznámení s výsledky přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
5.) Vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení na zhotovitele
stavebních prácí akce: Obnova obecního majetku 2010 a výběr hodnotící komise
6.) Schválení uzavření dodatku smlouvy - Oprava vodní nádrže Chrást
7.) Schválení záměru prodeje jehličnatého dřeva
8.) Diskuse

Ad 1 / Schůzi zahájil starosta Václav Lískovec. Přivítal přítomné a seznámil je s programem.
Ad 2 / Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 3 / Obecní zastupitelstvo projednalo závěrečný účet za rok 2009 a souhlasí s celoročním
hospodařením a to bez výhrad. (viz. Příloha).
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 4 / Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce Pivkovice o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Pivkovice za rok 2009. Bylo přijato opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a současně byly chyby a nedostatky
odstraněny.
Ad 5 / Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení
na zhotovitele stavebních prácí akce: Obnova obecního majetku 2010. Osloveny budou: Radomír
Lagron, Hubenov, Sdružení Zuklín+Špatný Dobravice, K+K KONZULT s.r.o. Nišovice. Václav
Mikolášek Prachatice a Štěpán Kadaně Katovice Do hodnotící komise byli zvoleni: František
Turek, Roman Špiler, Ing. Marie Vondrovská, náhradníkem byl zvolen František Štefl.
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 6 / Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č.3/11109 ze dne
28.11.2009. Předmětem schváleného dodatku je prodloužení termínu ukončení a předání díla do
30.6.2010 a změna výše DPH z 19% na 20% při zachování konečné celkové ceny za dílo včetně
DPH v původní schválené výši (snížení ceny za dílo bez DPH).
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad / 7 Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr prodat 60m3 jehličnatého dřeva z obecního lesa
Ad 8 / Obecním zastupitelstvem nebyly k bodu č.8 vzneseny žádné dotazy a připomínky
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