Zápis ze schůze obecního zastupitelstva
Obce Pivkovice č. 1/2009 konané dne 25. 3. 2009
Přítomní:

V ác1av Lískovec, František Turek, Milan Maroušek, František Štefl,
Vladimír Zíka, Ing. Marie Vondrovská

Přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7
Zastupitelstvo je usnášení schopné
Program:

I.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Zahájení
Schválení programu
Schválení žádosti o dotaci pro JSDH
Schválení žádosti o dotaci na webové stránky
Schválení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace - CzechPoint
Zvolení hodnotící komise na dodavatele CzechPoint
Diskuse

Ad 1/ Schůzi zahájil pan starosta Vác1av Lískovec. Přivítal přítomné a seznámil je s programem.
Ad 2 / Program schůze byl schválen všemi přítomnými členy. Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se
zdrželo
Ad 3 / Obecní zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci
z grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 64.473,- Kč
se spoluúčastí obce ve výši 30% (19.342,- Kč). Hlasování: 6 x pro, Ox proti, Ox se zdrželo
Ad 4 / Obecní zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostu obce podáním žádosti o dotaci
z grantového programu na vytvoření (inovaci) webových stránek pro obce v celkové výši 20.000,Kč se spoluúčastí obce ve výši 25% (5.000,- Kč). Hlasování: 6 x pro, Ox proti, Ox se zdrželo
Ad 5 / Obecní zastupitelstvo schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu: Typový
projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo. Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 6 / Obecní zastupitelstvo zvolilo hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu na
výběr dodavatele na nákup majetku nutného pro zprovoznění pracoviště CzechPOINT dle technické
specifikace popsané projektem. Do komise byli zvoleni: Vladimír Zíka, František Turek a František
Štefl. Hlasování: 6 x pro, O x proti, O x se zdrželo
Ad 7 / Obecním zastupitelstvem nebyly k bodu

Starosta: Vác1av Lískovec
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7 vzneseny žádné dotazy a připomínky.
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Zapisovatel: Ing. Marie Vondrovská

Ověřovatelé zápisu: František Turek
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Vladimír Zíka

