Zápis
z jednání Rady obce Chotíkov konané dne 25. 1. 2010 na OÚ
v Chotíkově
přítomni: p. Haken, p. Blažek, p. Čechura, p. Bělohlavý, p. Bláha
Program jednání a jeho průběh:

1. Projednání zajištění organizace pouti v obci:
Na základě pozvání starosty se dostavil p.Cibulka k projednání a
podepsání smlouvy na zajištění pouťových atrakcí.
Usnesení č. 1: RO dohodla text smlouvy a pověřila starostu jejím
podepsáním .
Průběh hlasování: návrh byl schválen jednomyslně.
2. Výběr firmy na zpracování výběrových řízení:
Byly osloveny firmy:
Veřejné zakázky s.r.o. Praha
Stavební poradna spol.s r.o. České Budějovice
Unitender, s.r.o. Ostrava
Nabídku podaly firmy:
Veřejné zakázky s.r.o. Praha
Stavební poradna spol.s r.o. České Budějovice
Usnesení č. 2: RO doporučuje předložit zastupitelstvu obce uzavřít
mandátní smlouvu s firmou Stavební poradna spol. s r.o. České
Budějovice na přípravu a realizaci veřejných zakázek dle zadání obce.

Průběh hlasování: návrh byl schválen jednomyslně.
3. Jednání s ředitelku ZŠ o záležitostech souvisejících s provozem
školy.
Projednávané oblasti:
• Oprava vchodu (p. Čechura zjistí možnosti po konzultaci s
projektantem Oplem)
• Zajištění skříní na pomůcky do jednotlivých tříd (p. ředitelka
dodá podklady a OÚ provede výběrové řízení dodavatele)
• Zajištění přívodu vody a odpadu do keramické dílny (starosta s
p. Pretlem posoudí možnosti na základě prošetření stavu)
• Nová krytina na chodbách (p. Pretl prošetří možnosti řešení)
• Zavětrování uličky do jídelny (školník připevní a natře palubky z
návětrné strany do výše zábradlí na náklady OÚ)
• Oprava oken (výměna) ve školní jídelně (posoudí p. Pretl)
• Doprava dětí z okolních obcí (projedná starosta se starosty
dotčených obcí, p. ředitelka poskytne úplné podklady)
• Provoz hřiště na školním pozemku (provoz hřiště bude
zajišťovat školník)
• Možnost zřízení venkovního nábytku v prostorech areálu (p.
Čechura zjistí možnosti po konzultaci s projektantem Oplem)

Usnesení č. 3: RO bude postupně řešit dohodnuté požadavky.
Průběh hlasování: návrh byl schválen jednomyslně

Zapsal: Luděk Haken

starosta obce: Vítězslav Blažek

