Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva
Obce Bojanovice 4. dubna 2011 v Malé Lečici
1) určuje:

- zapisovatele:
- ověřovatele zápisu:
- návrhová komise:

- Hana Piibiková
- Václav Branný
- Josef Malý
- MiroslavKasal
- Josef Rákosnik
- František Sleza

2) bere na vědomí:
u 'nesení ze zasedání 4. března 2011
hla ováni: pro 7, proti O, zdržel se O;
činnost zastupitelstva od 8. března 2011 do dne ~niho dne
hlasování: pro 7, proti O, zdržel se O;
zprávu o kontrole hospodaření obce Bojanovice za rok 2010 a opatřeni k nápravě
chyb a nedostatků za rok 2010
hlasování: pro 7, prot i O, zdržel se O;
3) souhlasi:
s doplněním programu - údržba zeleně, autobu ová doprava,
budoucí o zřízení věcného břemene - protlak pod silnici
hlasováni: pro 6, proti O, zdržel se 1,'

mlouva o smlouvě

údržba zeleně - nákup stroje VAR1 (motor, mulčovač a další dle možností nabídky)
hlasováni: pro 7, proti O, zdržel se O,'
autobusová doprava - s obnovením spoje linky 314 (22,12 + 23,36)
hlasování: pro 7, proti O, zdržel se O;

s uzavřením smlouvy o smlouvě budouci o zřízení věcného břemene - p. Vandasová, p.
Čámsky. p. Holec (protlak pod silnici - piivaděč vody Malá Lečice)
hlasování: pro 7, proti O, zdržel se O;

4) schvaluje:
závěrečný účet obce Bojanovice za rok 2010 a to -,,5 výhradami"
hlasováni: pro 7, proti O, zdržel se O;
5) bylo seznámeno:
- s výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem" Dokumentace
pro územní řízeni a zajištěni územního rozhodnutí pro stavby vodovodu a kanalizace v obci
Bojanovice ", rozšiřenou o vypracování dokumentace pro stavební řízení a zajištěni "
inženýrské činnosti za účelem ziskáni stavebního povoleni v právni moci pro stavby
kanalizace a ČOV v části obce Bojanovice v investiční hodnotě cca 20 mil. Kč vč. DPH,

•

6) rozhodlo:
redukovat rozsah zakázky o část A.2 Vodovod Bojanovice
hlasováni: pro 7, proti 0, zdržel se O'
přidělit veřejnou zakázku společno ti Aguion, s.r.o., JC 49J 01 340 (dále jako
"vybraný uchazeč")
hlasováni: pro 7, proti 0, zdržel se O,'
7) pověřuje staro (ku obce:
dojednánim konečného zněni smlouvy O di/o s vybraným uchazečem tak, aby byl
redukován rozsah di/a a obec měla právo ukončit či poza tavit práce v průběhu
zpracováni díla;
hlasováni: pro 7. proti 0, zdržel se O,'
ověrenim referenci vybraného uchazeče,'
hlasování: pro 7. proti 0, zdržel se O;
podpisem smlouvy o di/o s vybraným uchazečem do 11. 4. 2011;
hla ováni: pro 7, proti 0, zdržel se O;
7) nesouhlasí:
se směnou lesnichpozemků v majetku obce Malá Lečice sfirmou ALTSTAEDTER
hlasováni: pro 6, proti 0, zdržel se 1,'

Ověřovatelé zápisu:

Václav Branný

-

Josef Malý

Helena Dujková
staro tka

•

