Zápis č. 4/2012
ze schůze obecního zastupitelstva Obce Chocomyšl konané dne 24.4.2012 v budově OÚ
Přítomni : p.Eger, Vítek, Bosáková, Bozděchová, Tomášek, Skala
Omluveni: p.Švehla
Ověřovatelé zápisu : p.Skala, Tomášek
Program :
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení a doplnění programu
2. Kontrola usnesení
3. Výsledek výběrového řízení
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2011
6. Oprava části vzdušného el. vedení
7. Výměna tiskárny
8. Zakoupení knihy
9. Diskuse
10. Usnesení, závěr.
1. Schůzi zahájil p.Eger, seznámil s programem zasedání.
Byli navrženi ověřovatelé zápisu - p.Skala, Tomášek
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové OZ
2. Kontrolu usnesení z minulých zasedání provedla p. Bosáková.
3. Dne 3.4.2012 v 17 h proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku „ČOV a
kanalizace Chocomyšl“ . Ze šesti zúčastněných firem byly dvě firmy vyřazeny pro
nesplnění podmínek výběrového řízení. Nejlevnější nabídku předložila firma Strabag
(10 606 000 Kč). Následovala firma Praves, Stavmonta a VAK Servis. Firma Strabag
předloží návrh smlouvy o dílo. O dotaci bude žádáno v roce 2013.
4. Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 1/2012. Tímto opatřením se opravuje
zařazení položek na obou stranách rozpočtu. Rozpočet zůstává na straně příjmů a
výdajů ve výši 2 200 tis.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
5. Dne 19.4.2012 proběhlo přezkoumání hospodaření obce v r. 2011. Se zprávou
seznámil starosta. Při kontrole nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
6. ČEZ Distribuce oznámila termín plánové výměny vzdušného vedení v ulici
k myslivně. Výměna proběhne v roce 2013. Obec požádá ČEZ o provedení zemního
vedení. Dále byla obec upozorněna, aby si zajistila vlastní nosiče veřejného osvětlení.
Z tohoto důvodu bude zadáno vypracování projektu na nové veřejné osvětlení.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové zastupitelstva.
7. Obec zakoupila knihu „Města a obce Plzeňského kraje “, ve které jsou stručné
informace o každé obci v Plzeňském regionu. Kniha je k dispozici v místní knihovně.

8. Z důvodu nefunkčnosti tiskárny v kanceláři OÚ byla zakoupena nová tiskárna.
9. Diskuze:
- Starosta informoval o přípravě žádosti o dotaci na sportovní místnost ve
sklepních prostorách budovy OÚ. Žádost bude podána v květnu.
- Pan Dvořák informoval starostu o archivu v Českém Krumlově, kde je možno
získat historické informace o původu naší obce.

Zapsala:

..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

..............................
starosta obce

..............................
B.Skala

.....................................
V.Tomášek

Zapsáno 30.4.2012

-

.................................
místostarosta
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Usnesení č. 4/2012 ze schůze obecního zastupitelstva konané dne 24.4.2012
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
Rozpočtové opatření č. 1/2012, které je přílohou zápisu.
Hlasování: souhlasí všichni přítomní členové obecního zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Výsledek výběrového řízení na akci ČOV a kanalizace obce Chocomyšl. Vítězem je firma
Strabag.
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2011.
3. Plánovanou výměnu vzdušného el. vedení v r. 2013. ČEZ bude požádán o provedení
zemního el. vedení.
4. Bude zadáno vypracování projektu na veřejné osvětlení.
Schůze ukončena ve 21.00 hodin.

Zapsala: ..........................
P.Bosáková

Ověřovatelé zápisu :

Zapsáno: 30.4.2012

..............................
starosta obce

..............................
B.Skala

.................................
místostarosta

.....................................
V.Tomášek

