Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Obce Pivkovice č. 6/2010 konané dne 6. 10.2010
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 Dohody o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce
4.) Schválení smlouvy se společností E.ON Česká republika, s.r.o.
5.) Schválení odměny za vedení obecní kroniky
6.) Schválení Dohody o finančním příspěvku obce na NEl výdaje ZŠ Bavorov
7.) Schválení zhotovitele stavebních prací akce: Sklad komunální techniky
8.) Diskuze

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 schvaluje Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce mezi
Dobrovolným svazkem obcí Blanicko-Otavského regionu a Obcí Pivkovice. Předmětem a účelem dohody je
investiční příspěvek ve výši 8.691,00 Kč na aktualizaci programu Misys, jako součást projektu dt.t.č.7 POV,
pod názvem Cestovní ruch - priorita DSO Blanicko-Otavského regionu.
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 4 / Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu se společností E.ON Česká republika, s.r.o. na dodávku
elektřiny pro veřejné osvětlení na rok 2011. Cena za dodávku je stanovena na 1.195,- Kč/MWh, cožje
o 12% méně, nežje cena pro rok 2010.
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 5 / Obecní zastupitelstvo schvaluje Ing. Marii Vondrovské odměnu za vedení obecní kroniky
v období 2006 - 2010 v celkové výši 5.000,- Kč a schvaluje pravidelnou odměnu 2.000,- Kč za
každý uzavřený rok, splatnou vždy nejpozději k 31. 12. příslušného roku.
Hlasování: 6 x pro, O x proti, 1 x se zdrželo (Ing. Marie Vondrovská)
Ad 6 / Obecní zastupitelstvo schvaluje Dohodu o finančním příspěvku obce na NEl výdaje Základní
školy Bavorov za období 1-8/2010. Náklady na 1 žáka plnícího si povinnou školní docházku činí
6.274,- Kč. Celková částka činí 25.096,- Kč.
Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 7 / Obecní zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací
na akci "Sklad komunální techniky" a schválilo na základě doporučení výběrové komise zhotovitele
stavebních prací. Jako nejlevnější nabídka byla vybrána nabídka Sdružení Zuklín + Špatný,
Doubravice 57, 386 01 Strakonice, IČO: 13509551. Cenová nabídka, která byla odsouhlasena
obecním zastupitelstvem, činí 200.000,- vč. DPH. Hlasování: 6 x pro, Ox proti, 1 x se zdržel
(Václav Lískovec)
Ad 8 / Obecním zastupitelstvem nebyly k bodu č.8 vzneseny žádné dotazy a připomínky

Starosta: Václav Lískovec:
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Zapisovatel: Ing. Marie Vondrovs,
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Ověřovatelé zápisu: František Turek:

Vladimír Zíka:
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