Zápis č.12/02/2015
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 16. 2. 2015
Místo konání: OÚ Náklo
Přítomni: p. Ošťádal (starosta), Ing. Gnip (místostarosta), p. Závodný (člen), p. Najdekr (člen)
Omluveni: Mgr. Vybíral (člen),
Hosté: Ing. Babica (člen kontrolního výboru), p. Vaca MBA (předseda finančního výboru), Ing.
Prázdný (člen finančního výboru), Ing. Spurná (členka finančního výboru)
Rada je usnášení schopná.
Program jednání:
1. Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 2. 2. 2015
2. Zástavba nad strání
3. Sběrný dvůr
4. Sál Mezice
5. Doplnění kompostárny
6. Prodej pozemku
7. Pracovník ČOV
8. Čerpadla Noria
9. Nabídka VPP
10. Rekonstrukce ZŠ
11. Rozpočet 2015
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 2. 2. 2015
Rada bere na vědomí

ad2)
Rada projednala znalecký posudek, který zpracoval Ing. Jan Šíma k cenám pozemků
nad strání ve vztahu ke všem etapám připravovaného záměru nové výstavby rodinných
domů.
Rada bere na vědomí
ad3)
Rada společně s Ing. Babicou projednala projektovou dokumentaci stavebních prací
Sběrného dvora pro obec Náklo. Rada se dohodla na úpravách projektu ve vztahu k elektro
rozvodům, které je možno realizovat obecním pracovníkem.
Rada bere na vědomí
ad4)
Starosta informoval radu o možnostech získání dotace na energetická opatření na
budově sálu v Mezicích z aktuální výzvy OPŽP. Starosta prověří veškeré možnosti realizace
projektu a případně provede potřebné kroky.
Rada bere na vědomí
ad5)
Rada projednala návrhy konkrétních technologických zařízení do stávajícího provozu
kompostárny, které by měli přispět k zefektivnění celého provozu. Jedná se o bubnové síto a
mobilní drtič, vše s předpokládanými náklady 2 300 000,- Kč s 90% financováním z dotace
v aktuální výzvě OPŽP.
Rada bere na vědomí

ad6)
Rada projednala a schválila zveřejnění záměru na prodej oddělené části pozemku
parc. č. 39/1. s novým parc. č. 39/3, výměra 504 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lhota nad
Moravou, nyní v majetku obce Náklo. Pozemek není možno využít k výstavbě.
Rada schválila čtyřmi hlasy
ad7)
Rada projednala a schválila zveřejnění výzvy na jednoho pomocného pracovníka
zařazeného na provoz Čistírny odpadních vod v Nákle.
Rada schválila čtyřmi hlasy
ad8)
Starosta informoval radu o provedeném testování čerpadel Noria, která jsou nově
montována do šachet domovních přípojek tlakové kanalizace. Po důsledném prozkoumání
byly zjištěny nedostatky v osazení těsnících elementů (gufera). Pracovní dodavatelské
společnosti byl vyzván k podání vysvětlení.
Rada bere na vědomí
ad9)
Starosta informoval radu o aktuálním nastavení podmínek Úřadu práce ve vztahu k
podpoře zaměstnávání nezaměstnaných z dotací EU pro rok 2015. Výše podpory na jednoho
pracovníka je nastavena na 13 000,- Kč/měsíc s možností uzavření smlouvy do 31. 10. 2015.
Rada bere na vědomí
ad10)

Starosta seznámil radu s aktuálním průběhem prací na ZŠ v Nákle.
Rada bere na vědomí

ad11)
Rada společně s členy finančního výboru projednala návrh rozpočtu na rok 2015.
V navrženém provedení bude zveřejněn v zákonné lhůtě 15 dnů na úřední desce obce Náklo
a následně schválen Zastupitelstvem obce Náklo.
Rada schválila třemi hlasy

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Ing. Pavel Gnip,
místostarosta

Přílohy: Zástavba nad strání, Sběrný dvůr, Sál Mezice, Doplnění kompostárny, Prodej pozemku,
Nabídka VPP, Rekonstrukce ZŠ, Rozpočet 2015

