OBECNÍ ÚŘAD BUDKOV
Z Á P I S č . 6/2 0 1 6
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ
BUDKOV 29.6. 2016 OD 18: 00 HODIN
Zasedání řídil: starosta obce František Řezník
Přítomni členové ZO: dle prezenční listiny
Schválení zápisu z předešlého zasedání ZO ze dne 8.6.2016.
Kontrola plnění usnesení z předešlého zasedání ZO ze dne 8.6.2016.
Starosta obce pan F. Řezník zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Program
1./ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2./ Schválení programu
3./ Volba místostarosty
4./ Zrušení výboru SPOZ ( 84 odst. 2, písmene l, zákona o obcích )
5./ Volba předsedy a člena kontrolního výboru - doplnění
6./ Nabídkové řízení na akci „ Oprava veřejného prostranství“
7./ Schválení dodavatele veřejné zakázky „ Rozšíření veřejného osvětlení“.
8./ Údržba veřejné zeleně v obci - zajištění.
9./ Různé
10./ Informace starosty o činnosti.
11./ Usnesení, závěr

1) ZO určilo ověřovatele zápisu Jaroslavu Boškovou a Vlastimila Osvalda.
2) ZO navržený program schválilo

(schváleno 7 hlasy)

3) ZO předložil starosta návrh na zvolení p. Ing. Petra Hejhala místostarostou obce. Jiný
návrh nebyl podán. V následném tajném hlasování , byl ing. Petr Hejhal zvolen
místostarostou.
(zvolen 7 hlasy)

4) ZO projednalo a následně schválilo návrh na zrušení výboru SPOZ s platností od 1.
července 2016. Tento návrh na zrušení výboru SPOZ, byl předjednán s předsedkyní
výboru Jaroslavou Boškovou.
(schváleno 7 hlasy)
5) ZO projednalo situaci, kdy po zvolení místostarosty došlo k uvolnění funkce předsedy
kontrolního výboru a proto předsedající navrhl kandidáta pro volbu předsedy
kontrolního výboru Jaroslavu Boškovou. Jiný návrh nebyl podán. Následně byla
provedena tajná volba ve které byla předsedou kontrolního výboru zvolena 7 hlasy
Jaroslava Bošková. Pro doplnění 3 členů kontrolního výboru, byla provedena
doplňující volba, kdy byl předložen návrh pro volbu člena kontrolního výboru
Vlastimil Osvald. Jiný návrh nebyl podán. V tajné volbě byl členem kontrolního
výboru zvolen Vlastimil Osvald - 7 hlasy.
Předsedající navrhl, aby finanční odměny pro nově zvoleného místostarostu a
předsedu a člena kontrolního výboru byla v souladu s § 72 zákona o obcích
poskytnuta finanční odměna od 1. července 2016 ve schválené výši.
(schváleno 7 hlasy )
6) ZO projednalo a následně schválilo záměr na vypsání nabídkového řízení na akci„oprava veřejného prostranství“. Na tuto akci bude osloveno 5 firem – ( STRABAG
a.s., EICHLER stavební firma, stavební a zemní práce Radan Kříž, RENO Šumava a.s.,
KVINT Vlachovo Březí s.r.o. ZO pověřuje starostu, aby obeslal těchto 5 firem..
(schváleno 7 hlasy )
7) ZO projednalo a následně schválilo na návrh výběrové komise ze dne 23. června,
dodavatele akce „ rozšíření veřejného osvětlení „ stavební firmu EICHLER Volyně s
nejnižší nabídkovou cenou 305 378, 28 Kč. Zápis výběrové komise tvoří přílohu č.1.
( schváleno 7 hlasy )
8) ZO projednalo současnou situaci s údržbou zeleně na veřejném prostranství.
16.června na Úřadu práce proběhlo jednání s nabídkou pracovníků evidovaných na
úřadu práce a z nabídky, kdy zůstal pouze jeden pracovník a poněvadž u tohoto
pracovníka, byl požadavek zajištění dopravy ze strany obce, nebyla smlouva uzavřena.
Pro zajištění údržby veřejné zeleně, byla uzavřena dohoda o provedení práce .
(schváleno 7 hlasy)
9) ZO projednalo informaci o slavnostní oslavě k 80 výročí založení hasičského sboru v
Budkově. ZO konstatuje, že celková oslava proběhla velmi důstojně, včetně vysvěcení
praporu a vyslovuje SDH uznání a poděkování za přípravu a organizační zajištění této
oslavy.
10) Informace starosty - zpráva o schůzi Mikroregionu Vlachovo Březí, dokončení
oplocení před KD, hospodaření v lese, třídění odpadů.

Po schválení usnesení bylo jednání ukončeno ve 19,20 hodin.
V Budkově dne 29.6. 2016 v 20.00 hod.
Zapsal: František Řezník

Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Bošková

Vlastimil Osvald

starosta: Řezník František

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE BUDKOV K ZÁPISU č .6/2016
ZASTUPITELSTVO OBCE
Přítomno 7 z 7 členů ZO
Určuje ověřovatele zápisu
Jaroslavu Boškovou , Vlastimila Osvalda

Volí: ing. Petra Hejhala místostarostou obce

pro 7 hlasů

Jaroslavu Boškovou předsedkyní kontrolního výboru pro 7 hlasů
Vlastimila Osvalda členem kontrolního výboru

pro 7 hlasů

Schvaluje
1./ Program zasedání ZO,
( 7 hlasů pro)
2./ Zrušení výboru SPOZ k 1.7.2016
( 7 hlasů pro)
3./ Vypsání nabídkového řízení na akci : oprava veřejného prostranství, osloveno bude 5
firem, dle zápisu.
( 7 hlasů pro ) )
4./ Dodavatele na akci: rozšíření veřejného osvětlení- stavební firmu EICHLER, na
základě doporučení výběrové komise .
( 7 hlasů pro )
5./ Finanční odměny pro nově zvoleného místostarostu, předsedu kontrolního výboru a
člena kontrolního výboru od 1. července 2016.
( 7 hlasů pro )
6./ Údržbu veřejné zeleně, dle návrhu.
( 7 hlasů pro)

Pověřuje starostu
1) Obeslat 5 firem ohledně nabídky na akci “oprava veřejného prostranství” (7 hlasů pro)
Bere na vědomí
1./ Informace starosty
V Budkově dne 29.6. 2016
Ověřovatelé. Jaroslava Bošková

Vlastimil Osvald

starosta: František Řezník

místostarosta: ing. P. Hejhal

