Zápis z jednání Rady obce Chotíkov konané dne 1.10.2012
na OÚ v Chotíkove
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p. sM1l~ký,

p. Blažek,
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Program jednání a jeho prubeh:
1) RO projednala návrh smlouvy na zrízení vecného bremene na
plynárenské zarízení na pozemku p.c. 194/2 KN a 28 69 a 28 70 dle PK
ve prospech RWE Gas Net, s.r.o •.
Usnesení: RO souhlasí

s uzavrením

smlouvy.

Hlasování: 5 pro
2) RO projednala sponzorský dar od fi. Linhart ve výši 1.000,-Kc a od obce
Príšov ve výši 6.000,-Kc.
Usnesení: RO souhlasí s poskytnutím sponzorských daru.
Hlasování: 5 pro

V 18:35 zacalo rozšírené jednání RO k bodu otevírání obálek pro výberová
rízení
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K jednání se dostavili pí. /Mouc'ková, lukášová a p. Rípa, Bláha, Kepka, Bríza,
jednání opustil p. Belohlavý.

3) Výberové rízení na úpravu cyklotrasy na Krkavec
Osloveni následující subjekty
•

Fincentrum, s. r. o.

•

BP STAVBY CZ, s. r. o.

•

Silba, s. r. o.

•

Silnice Klatovy, a. s.

Subjektum byla zaslána poptávka a zjednodušená projektová
dokumentace (zadávací podmínky viz príloha)

Nabídka byla zaslána následujícími subjekty:
•

BP STAVBY CZ, s. r. o.

•

SILBA, s. r. o.

•

Silnice Klatovy, a. s.

Hodnocení nabídek viz príloha
RO doporucuje zastupitelstvu firmu Silba, s. r. o. a poveruje starostu obce
zahájit s touto firmou jednání o realizaci v omezeném rozsahu
s rozpoctem do 700 000,- Kc vc. DPH.
Hlasování: 10 pro

4) Poptávka na zhotovení zadávací dokumentace na zkapacitnení COV
Osloveni následující subjekty
•

VPU, s. r. o.

•

SUDOP project Plzen, a. s.

•

AQUA PROCON, s. r. o.

•

Vodohospodárský

•

JS Projekt, s. r. o.

podnik, a. s.

Subjektum byla zaslána poptávka a dokumentace potrebná
ke stavebnímu povolení (zadávací podmínky viz príloha)
Nabídka byla zaslána následujícími subjekty:
•

SUDOP Project Plzen, a. s.

•

AQUA PROCON,s. r. o.

•

Vodohospodárský

•

JS Projekt, s. r. o.

podnik, a. s.

Hodnocení nabídek viz príloha
RO doporucuje uzavrení smlouvy s firmou Vodohospodárský

podnik, a. s.

Hlasování: 10 pro

Zapsal: Tomáš BelJ?hlavý
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starosta obce: Ing. Vftezslav Blažek

