Usnesení

Z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Chotíkov konaného dne 2.4. 2010 v
kulturním zařízení Slávie v Chotíkově

Usnesení č. 1
Zastupitelsvo obce jednomyslně volí a schvaluje návrhovou komisi ve složení
p. Haken a p. Chmelíř

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce jednomyslně volí a schvaluje ověřovatele zápisu p. Břízu a
p. Bělohlavého

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje tento program veřejného zasedání:
1) Zpráva o otevírání obálek výběrových řízení
2) návrh na vítěze výběrového řízení na dodávku prací „Oprava stokové sítě u
kostela
3) návrh na zrušení výběrového řízení na akci „Oprava lesní cesty“
4) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch
Telefonica O2 na pozemku p.č. 655/1 v K.Ú. Chotíkov
5) rozhodnutí o instalaci „orientačního měření rychlosti“ v obci
6) diskuze a náměty k obecnímu dění

Usnesení č. 4

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu komise pro otvírání obálek o
výsledku otevírání obálek k výběrovým řízením „Oprava stokové sítě u kostela“
a „Oprava lesní cesty“.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo rozhodlo o vítězi soutěže na dodávku prací na akci „Oprava
stokové sítě u kostela“. Vítězem se stává firma Cetina a Kenaur, s.r.o., která
nabídla cenu 824.349,32 Kč. Zastupitelstvo ukládá starostovi uzavřít s touto
firmou smlouvu o dílo na předmětné práce. V případě, že k uzavření smlouvy
nedojde, ukládá starostovi jednat a uzavřít smlouvu s další firmou, umístěnou
na 2. místě, příp. na místech dalších.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení na akci „Oprava lesní cesty“ z důvodu
nezajištění financování z dotačního titulu.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí
s firmou Telefónica O2 na zřízení věcného břemene pro uložení kabelu na
pozemku p.č. 655/1 v KÚ Chotíkov.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce rozhodlo o dodavateli zařízení na orientační měření
rychlosti , kterým se stává firma Empemont Plzeň a ukládá starostovi obce
uzavřít s touto firmou smlouvu a záměr realizovat.

Starosta konstatoval, že byly vyčerpány schválené body programu veřejného
zasedání zastupitelstva obce Chotíkov.
Zastupitelstvo poté schválilo znění usnesení tohoto zasedání zastupitelstva
všemi hlasy přítomných zastupitelů.
Po proběhnutí diskuze bylo zasedání obce ukončeno v 19.35 hodin
V Chotíkově dne 2.4. 2010

…………………………………………..
zapisovatel

………………………………………………..
starosta

