Obec Chotíkov
Zastupitelstvo obce Chotíkov
Zápis
z veřejného zasedání (dále VZ) Zastupitelstva obce Chotíkov,
konaného dne 25. září od 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Zahájení zasedání Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Chotíkov bylo zahájeno v 18:12 hodin starostou obce Vítězslavem
Blažkem, dále jen předsedající.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval,
že přítomno je 9 členů Zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů Zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné. (Příloha č. 1 k zápisu)
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Michala Sedleckého a paní Kateřinu Moučkovou a
zapisovatele Zdeňka Bláhu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chotíkov určuje ověřovatele zápisu pana Michala Sedleckého a paní Kateřinu
Moučkovou a zapisovatele zápisu pana Zdeňka Bláhu.
Výsledek hlasování: Pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl schválen.
Usnesení č. 1 bylo schváleno

Předsedající předložil zastupitelům ke schválení návrh programu VZ

Program:
1. zpráva o činnosti RO
2. Výběr dodavatele na zpracování lesního hospodářského plánu
3. Výběr dodavatele na výstavbu nové mateřské školy
4. Návrh na směnu pozemků
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Usnesení č. 2:
ZO schvaluje předložený návrh programu.
Výsledek hlasování:
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen.
Usnesení č. 2 bylo schváleno

P. Sedlecký seznámil přítomné s činností rady obce od posledního VZ
Zastupitelstvo obce bere přednesenou zprávu na vědomí.

Paní Moučková seznámila zastupitele s návrhem hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci
„Zhotovení lesního hospodářského plánu na období let 2015 - 2025“. Komise doporučuje vybrat na
realizaci firmu LES Info, a.s. za cenu 270,- Kč/hektar bez DPH, která podala nejnižší cenovou nabídku
při splnění všech podmínek zadávacího řízení. (Příloha č 2: Zápis z jednání komise pro VŘ)
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy LES Info, a.s. za cenu 270,- Kč/hektar bez DPH, která
podala nejnižší cenovou nabídku při splnění všech podmínek zadávacího řízení a ukládá starostovi
obce s touto firmou uzavřít smlouvu.
Výsledek hlasování:
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen.

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem hodnotící komise pro výběr dodavatele na akci
„Výstavba nové mateřské školy“. Komise doporučuje vybrat na realizaci stavby Palis Plzeň, spol. s r.
o., která podala nejnižší cenovou nabídku při splnění všech podmínek zadávacího řízení a to ve výši
14 048 869,- Kč bez DPH. (Příloha č 3: Rozhodnutí zadavatele a Odborný posudek)
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy Palis Plzeň, spol. s r.o. za cenu 14 048 869,- Kč bez DPH a
ukládá starostovi obce s touto firmou uzavřít smlouvu na dodávku nové MŠ. Případné vícepráce
musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem investora a radou obce.
Výsledek hlasování:
Pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0. Návrh byl schválen jednomyslně.

___________________________________________________________________________
2/4

