Zápis OZ ze 7.7.2011 (vloženo 09.8.2012)
Zápis ze zasedání OZ v Bušanovicích, konaného dne 7. 7. 2011

Přítomní: 7 členů OZ

Omluven: p. Zimmermann, p. Peřinka

Hosté: -------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:

1) Zahájení, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola usnesení
3) Vyhodnocení zadávacích a poptávkových výzev
a) obnova pěti křížů v Bušanovicích
b) oprava kapličky Panny Marie Horní Nakvasovice
c) novostavba objektu úpravny pitné vody Bušanovice
d) úprava veřejného prostranství před prodejnou a před OÚ Bušanovice
4) Objednávka obrazu na štít kapličky v Dolních Nakvasovicích k výročí (80 let od vysvěcení)
5) vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
6) Různé

a) vodovod D. Nakvasovice
b) odtok vody z rybníčku D. Nakvasovice
k bodu 1)
p. starostka přivítala přítomné a zahájila zasedání,
návrhová komise: p. Beránek, p. Bartůňková
ověřovatelé zápisu: p. Veselka, p. Pikl
k bodu 2)
- kontrola usnesení – usnesení splněno
k bodu 3)
- zadávací a poptávkové výzvy – p. starostka informovala přítomné o jednotlivých výzvách,
rozhodující pro výběr firmy bude nejnižší nabízená cena
a) obnova pěti křížů v Bušanovicích
1. firma Kamenické potřeby a výroba, Šafek Roman, 99.000,- Kč
2. firma Zednictví a zpracování kamene, Vondrášek Richard, 98.000,- Kč
3. Firma Kölbl František, Kamenosochařství, 110. 000,- Kč
b) oprava kapličky Panny Marie Horní Nakvasovice
1. Roman Bartůněk, 122.155,- Kč
2. Sdružení Podlešák, 114.006,- Kč
3. Zednictví a zpracování kamene, Vondrášek Richard, 115.000,- Kč
c) novostavba objektu úpravny pitné vody Bušanovice
1. firma Gabréta Volary, s. r. o., 436.240,64 Kč
2. firma CS spol. s. r. o., Vimperk, 443.438,89 Kč
3. Vladimír Perman, Hajná Hora, 399.700,50 Kč
d) úprava veřejného prostranství před prodejnou a před OÚ Bušanovice
1. STRABAG, a. s., České Budějovice, 134.036,78 Kč
2. Lesostavby, Třeboň, 117.840,- Kč
3. RENO Šumava, 100.062,- Kč
k bodu 4)
- p. starostka seznámila s možností objednat obraz do štítu kapličky v Dolních Nakvasovicích
(výročí 80 let od vysvěcení) – p. Kunešová
k bodu 5)
- vyhláška č. 3/2011 – poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (6,- Kč dospělá osoba/den, 1,- Kč
dítě/den)
k bodu 6)
- vodovod Dolní Nakvasovice – p. Beránek podal informace
- odtok vody z rybníčku v D. Nakvasovicích

OZ na svém zasedání:
Schvaluje:
- uzavřít smlouvu s firmou Zednictví a zpracování kamene, Vondrášek Richard, na obnovu pěti
křížů v Bušanovicích (cena 98.000,- Kč)
- uzavřít smlouvu s firmou Sdružení Podlešák, na opravu kapličky Panny Marie Horní Nakvasovice
(cena 114.006,- Kč)
- uzavřít smlouvu s panem Vladimírem Permanem, Hajná Hora, na novostavbu objektu úpravny
pitné vody Bušanovice (cena 399.700,50 Kč)
- uzavřít smlouvu s firmou RENO Šumava, na úpravu veřejného prostranství před prodejnou a před
OÚ Bušanovice (cena 100.062,- Kč)
- uzavřít smlouvu s p. Kunešovou (obraz na štít kapličky v Dolních Nakvasovicích k výročí), cena
10.000,- Kč
- vyhlášku č. 3/2011 – poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (6,- Kč dospělá osoba/den, 1,- Kč
dítě/den)
- usazení vodoměrů v šachtě pod Malinou a nad hlavní řád (D. Nakvasovice)

Ukládá:
- projednat na místě louky pod rybníčkem v D. Nakvasovicích přepad rybníčku – p. Zídková, p.
Beránek, p. Peřinka, majitelé louky manželé Kohútovi
- organizace usazení vodoměrů v šachtě pod Malinou a nad hlavní řád – p. Beránek
Usnesení bylo schváleno 7 hlasy členů OZ, nikdo se nezdržel hlasování a nikdo nebyl proti
návrhu na usnesení.
Zapsala: Bošková Hana

