Usnesení
Z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Chotíkov konaného dne 7. 8.
2009 v zasedací síni obecního úřadu v Chotíkově
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce volí a schvaluje návrhovou komisi ve složení p.
Haken a p. Fryček
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce volí a schvaluje ověřovatele zápisu p.Chmelíře a p.
Bláhu
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje tento program VZ:
1)

Zrušení části usnesení č. 7 z 24. 7. 2009 „konání

místního referenda ve dnech 4. a 5. září 2009.
2) Schválení konání místního referenda 4. září
2009 od 8.00 hod do 22. 00 hod. ve volební místnosti umístěné
V budově Obecního úřadu Chotíkov č.p. 118
3) Projednání a schválení výše odměn členům místní volební
komise
4) Projednání návrhu na výběr firmy „Vodohospodářský podnik
Plzeň“ na
zpracování projektu pro územní rozhodnutí Zkapacitnění ČOV
Chotíkov
5) Projednání návrhu na výběr firmy „Atelier Soukup“ na Projekt
rekonstrukce Základní školy – Chotíkov
6) Rozprava a diskuse k obecným tématům

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce ruší část „Usnesení č. 7“ z 24. 7. 2009 v části
termínu
konání místního referenda

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce stanoví termín konání místního referenda na
den 4.září
2009 od 8.00 hod. Do 22. 00 hod. s místem konání ve volební
místnosti
v sídle Obecního úřadu Chotíkov 118.

Usnesení č. 6

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členům volební komise ve
výši
1600,- Kč pro předsedu komise a 1143,- Kč pro jednotlivé členy
volební
komise.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy „Vodohospodářský
podnik Plzeň“ na zpracování projektu pro územní rozhodnutí
Zkapacitnění ČOV Chotíkov a ukládá starostovi obce zahájit jednání
s touto firmou o uzavření obchodní smlouvy s tím, že smluvní cena bude
konečná a bude obsahovat všechny náklady na provedení prací. V
řípadě neuzavření smlouvy bude dále oslovena firma OMS WALTER a
jako třetí v pořadí firma FORTEX ŠUMPERK.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr firmy „Atelier Soukup“ na
zpracování Projektu Rekonstrukce a zkapacitnění areálu ZŠ
v Chotíkově a ukládá starostovi zahájit jednání s firmou Atelier Soukup
na zpracování studie proveditelnosti a dokumentace pro územní
rozhodnutí s inženýrskou činností pro vydání územního rozhodnutí na
akci Chotíkov – projekt rekonstrukce základní školy za cenu 614
800,- Kč bez DPH za podmínek uvedených v nabídce. V případě
neuzavření smlouvy bude osloven VPÚ Plzeň.

V Chotíkově dne 7. 8 2009

zapisovatel: Luděk Haken
Blažek

starosta: Vítězslav

