Milejovice

Obecní úřad Milejovice

datum: 20.8.2018

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
dne 17.8.2018

OÚ Milejovice
začátek: 20:00

konec: 20:30

Přítomní zastupitelé:
Miroslav Havel
Svatava Tichopádová
Pavel Uhlík
Milan Vacek
Radek Vlk

Omluvení zastupitelé:
Michal Fouček
Miroslav Fouček

Schválený program: (5 – 0 – 0) 1)
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Dodatek ke smlouvě o dílu zakázky „Kanalizace, vodovod a ČOV – Milejovice“
Program byl schválen

Jednotlivé body schváleného programu (usnesení):
ad 1. Volba ověřovatelů zápisu (5 – 0 – 0) 1)
Ověřovateli zápisu byli zvoleni Miroslav Havel a Radek Vlk.
Bod 1. byl schválen.
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1) (x – y – z) x = hlasovalo pro, y = hlasovalo proti, z = zdrželo se hlasování
Zveřejněno na úřední desce a na internetových stránkách obce dne totožného s datem v záhlaví

Milejovice

Obecní úřad Milejovice

datum: 20.8.2018

ad 2. Dodatek ke smlouvě o dílu zakázky „Kanalizace, vodovod a ČOV –
Milejovice“ (5 – 0 – 0) 1)
Zastupitelstvo obce Milejovice navrhuje na příštím jednání ZO projednat uzavření dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo zakázky „Kanalizace, vodovod a ČOV – Milejovice“, který bude řešit rozdělení
předmětné zakázky na dva samostatné stavební objekty SO 1 – Kanalizace + ČOV a SO 2 –
Vodovod.
Z důvodů nedostatku finančních prostředků nedojde k realizaci stavby vodovodního přivaděče a
předmětem plnění tedy zůstane pouze výstavba SO 1 - splaškové kanalizace a umístění centrální
ČOV podpořená z dotačních prostředků Ministerstva životního prostředí - Operačního programu
životní prostředí 2014 – 2020.
Bod 2. byl schválen.

Zapsal:

___________________
Milan Vacek

Ověřovatelé:

___________________
Miroslav Havel

___________________
Radek Vlk
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