uSNEsENí l.totzots

z jednání Zastupitelstva městyse Štěk"ň, konaného dne29. června 2015

Přítomno: 7 členůzastupitelstva - dle prezenčnílistiny
Omluveni: 2 členovézastupitelstva - Ing. Bašta a M. Čadek
Neomluven:0
Dále přítomen: 1 občan
Zastupitelstvo městyse

schvaluje:
-programjednrání

Hanuše

7

-0-0

- ověřovatele zápisu: B. Vachtu a V.
7-0-0
- ýběrové řízent na zhotovení projektu "Kraj zlatonosné řeky Otavy projekt obnovy prvků krajinné a sídelnízeleně Městyse ŠÉkeň"
vybrana ťtrma - Martina Valná, Zarnašská2}9,227 38 Mělnické Vtelno

nabídkovou cenou 222.398,--Kč
Písek, třetí firma, Ing. TerezaFriedlová,
druhá se umístila firma Ing. Ševčík,

IČ 70782148

s

VelkýÚjezdproneúplnostnabídky -lryřazena
- vybrány OSVC na opravu požami zbrojnice v Nových Kestřanech
3 osoby, které podnikají na našem

katastru

- schválení stavebního dozoru na zateplení budovy uřadu městyse -

p.

Ing.Blaha

7-0-0

7-0-0

7-0-0

- zadárl výběrového Ťízenína dodavatele výstavby čp.4 - zajišt'ovat bude
firma p. Vacíkové,s tím že ještě bude zjištěno zda mohou proběhnout
2 kola výběrového řízení, poté bude vhodného dodavatele, na základé
podkladů výběrového řízení,vybírat zastupitelstvo
7-0-0

bere na vědomí:

- kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva
- rozpočtové opatření ě.5l20I5
- informaci o dotacích - svozové auto a bioodpad - otevíráníobálek proběhne dne I0.7.2015

pracínaopravě kanalizace odZáhorčí
- informaci o dětských dnech, které proběhly ve Štět ni a v Nových Kestřanech
- informaci o opravě asfaltů na místníchkomunikacích ve Štěkni a v Nových Kestřanech
- informaci o 9. ročníkuHudebního léta ve Štemri- celkem 6 koncertů
- informaci o MVE rre ŠtOkni
- informaci o rozpočtové ceně na rekonstrukci WC v ZŠ- příliš vysoká cena
- informaci o otevíráníobálek na komplexní pozemkovou úpravu, kterého se v ČB zúčastnilstarosta
- cesta k hájence - pozemky jsou ve vlastnictví více subjektu
- pruběh

ukládá:

- starostovi - podepsat smloulu na stavební dozot - zateplení čp.20 s p. Ing. Bláhou
- projednat s pani Vacíkovou qýběrové řízeníapřízvat jí na jednání zastupitelstva

Dana Tůmová
místostarostka

Bohumil Bláha
starosta

