Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Obce Pivkovice č. 6/2009 konané dne 12. 11. 2009
Přítomní:

Václav Lískovec, František Turek, Milan Maroušek, František Štefl,
Vladimír Zíka, Ing. Marie Vondrovská, Špiler Roman
Přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7, zastupitelstvo je usnášení schopné
Program:

1.) Zaháj ení
2.) Schválení
3.) Schválení
4.) Schválení
5.) Vyhlášení
stavebních
6.) Schválení

programu
zhotovitele stavebních prací akce Oprava vodní nádrže - Chrást
zhotovitele stavebních prací akce Obnova obecního majetku 2009
výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení na zhotovitele
prácí akce: Obnova místních komunikací a výběr hodnotící komise
dodatku č.10 ke smlouvě na svoz a ukládání komunálního odpadu

7.) Návrh rozpočtu obce na rok 2010

8.) Diskuse
Ad 1 / Schůzi zahájil pan 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 schválilo výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací
na akci "Oprava vodní nádrže - Chrást a schválilo na základě doporučení výběrové komise
zhotovitele stavebních prací. Jako nejlevnější nabídka byla vybrána nabídka Sdružení Zuklín +
Špatný, Doubravice 57, 38601 Strakonice, IČO: 13509551. Cenová nabídka, která byla
odsouhlasena obecním zastupitelstvem, činí 1.614.161,- vč. DPH. Hlasování: 6 x pro, O x proti, 1 x
se zdržel (Václav Lískovec)
Ad 4 / Obecní zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací
na akci "Obnova obecního majetku 2009 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 1.461.937,- vč. DPH. Hlasování: 6 x pro, O x proti, 1 x
se zdržel (Václav Lískovec)
Ad 5 / Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu v užším řízení
na zhotovitele stavebních prácí akce: Obnova místních komunikací. Osloveny budou: Radomír
Lagron, Hubenov, Sdružení Zuklín+Špatný Dobravice, K+K KONZULT s.r.o. Nišovice, Štěpán
Kadaně Katovice, STRABAG a.s. Praha. Do hodnotící komise byli zvoleni: František Turek, Ing.
Marie Vondrovská, Špiler Roman, náhradníkem byl zvolen František Štefl. 7 x pro, O x proti, O x se
zdrželo
Ad 6 / Obecní zastupitelstvo schválilo a zároveň pověřilo starostu obce uzavřením dotatku č.1 O ke
smlouvě za svoz a ukládání komunálního odpadu pro obec Pivkovice se společností RUMPOLD 01
- Vodňany s.r.o .. V článku IV. se mění, že poplatek obce Pivkovice za svoz a uložení z jedné
popelnice bude ve výši 1370,- Kč bez DPH. Hlasování: 7 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 7 / Starosta obce předložil obecnímu zastupitelstvu rozpočet na rok 2010. Tento návrh bude
vyvěšen k připomínkování na úřední desce a schvalován na příštím zastupitelstvu obce Pivkovice
Ad 8 / Obecním zastupitelstvem nebyly k bodu

Starosta: Václav Lískovec:

č.

8 vzneseny žádné dotazy a připomínky.

~~/L

L••..••
--

Ověřovatelé zápisu: František Turek:

Milan Maroušek:

