Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice
konaného dne 16.3.2012 od 18,00 hod. v obecním domě

Účast viz. prezenční listina.
Program veřejného zasedání :
1)
2)
3)
4)

Zahájení, schválení programu zasedání
Volba zapisovatele a návrhové komise
Ověření zápisu z minulého zasedání
Informace o současném stavu a postupu prací ve věci podané žádosti o dotaci na
projekt „ Vodovod Vrbice “
5) Zahájení výběrového řízení na zhotovitele díla „ Vodovod Vrbice “
6) Zahájení výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro financování akce „ Vodovod
Vrbice “
7) Uzavření mandátní smlouvy s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. České
Budějovice
8) Zplnomocnění firmy STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. , České Budějovice, k výkonu
zadavatelských činností, k zastupování při jednání a ve správním řízení
9) Nově vzniklé záležitosti
10) Usnesení
11) Závěr
1) Veřejné zasedání zahájil v 18,20 hod. starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav. Přivítal
všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Program zasedání byl schválen
jednomyslně všemi přítomnými zastupiteli.
2) Zapisovatelem byla všemi přítomnými zastupiteli zvolena paní Jana Němcová.
3) Do návrhové komise byli schváleni všemi přítomnými zastupiteli p. Karbulka Zdeněk a p.
Splítek Luboš.
4) Místostarosta obce p. Splítek Luboš seznámil zastupitelstvo obce se zápisem z minulého
zasedání zastupitelstva obce a přečetl všechna usnesení.
5) Starosta obce seznámil všechny přítomné se současným stavem a postupem prací ve věci
podané žádosti o dotaci na projekt „ Vodovod Vrbice “. Podmínkou přidělení dotace je
připojení na vodovod 75 % obyvatel, jinak bude obec dotaci vracet. Na příštím veřejném
zasedání bude přítomna ředitelka firmy Multiaqua spol. s r.o. ,Hradec Králové, s bližšími
informacemi ohledně vodovodu.

6) Starosta obce seznámil všechny přítomné se zahájením výběrového řízení na zhotovitele
díla „ Vodovod Vrbice “ a zahájením výběrového řízení na poskytnutí úvěru pro financování
akce „ Vodovod Vrbice “. Dále starosta informoval zastupitele o kvalifikačních a hodnotících
kritériích pro zadávací řízení na dílo „ Vodovod Vrbice “. Zastupitelé jednomyslně schválili
zahájení výběrových řízení a kvalifikační a hodnotící kritéria pro zadávací řízení.
7) Starosta obce seznámil všechny přítomné s návrhem mandátní smlouvy s firmou
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice a návrhem na zplnomocnění této firmy
k zastupování při jednání a ve správním řízení. Přítomní zastupitelé jednomyslně schválili
uzavřít smlouvu s firmou STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Budějovice a zplnomocnit
tuto firmu i k zastupování obce při jednáních ohledně akce „ Vodovod Vrbice “.
8) Starosta obce informoval přítomné, že se obec Vrbice bude přihlašovat do soutěže
Vesnice roku v roce 2012. Zastupitelé jednomyslně schválili účast v soutěži Vesnice roku
2012.
9) Místostarosta p. Splítek seznámil přítomné se situací kolem vodovodu, tato akce se
připravuje hodně dlouho, provedený vrt nedopadl, a proto se obec Vrbice bude napojovat
z obce Milíčeves na vodovodní síť obce Slatiny. Upozornil, že i když obyvatelé obce mají
vlastní studny, voda kvalitou neodpovídá požadavkům pro pitnou vodu a v letních měsících
je vody nedostatek. Je třeba, aby se na vodovod připojila většina obyvatel, aby se mohla
čerpat přislíbená dotace.
9) p. Karbulka Zdeněk přečetl návrh usnesení, a to bylo schváleno jednomyslně všemi
přítomnými zastupiteli.
10) Starosta obce pan ing. Konůpek Ladislav poděkoval přítomným za účast a veřejné
zasedání ve 19,10 hod. ukončil.

Zapsala : Jana Němcová

………………………………………………..

