Zápis č.21/05/2015
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 4. 5. 2015
Místo konání: OÚ Náklo
Přítomni: p. Ošťádal (starosta), Ing. Gnip (místostarosta), Ing. Babica (člen), p. Najdekr (člen),
p. Závodný (člen),
Host: Julie Zendulková
Rada je usnášení schopná.
Program jednání:
1. Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 27. 4. 2015
2. Prodloužení projektu MOS
3. Rekonstrukce Náklo 12
4. Výkaz zisku a ztrát – kanalizace + ČOV
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Smlouva svoz BRO - Dubčany
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 27. 4. 2015
Rada bere na vědomí

ad2)
Rada projednala a schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ ze dne 26. 11. 2013. Doba trvání smlouvy se
dodatkem prodlužuje do 30. 11. 2015.
Rada schválila pěti hlasy
ad3)
Rada provedla společně se zástupkyní MAS Moravská cesta paní Zendulkovou
aktualizaci podkladů připravované rekonstrukce Náklo 12 (bývalá provozovna obchodu) a
dohodla se na dalším postupu. Na další zasedání rady bude přizván projektant Ing. Turek a
bude prokonzultována PD.
Rada bere na vědomí
ad4)
Starosta seznámil radu s Výkazem zisku a ztrát kanalizace a ČOV ve vztahu k obci
Náklo, tak jak jej zpracoval Ing. Brtník. Z uvedeného je patrné, že při nakládání s odpadními
vodami je obec Náklo za rok 2014 ve ztrátě 215 tis. Kč. Ztráta je způsobena komplikovaným
provozem při intenzifikaci. Další výstup bude zpracován na základě zkušebního provozu
ČOV.
Rada bere na vědomí
ad5)

Rada projednala a schválila rozpočtové opatření č. 2
Rada schválila pěti hlasy

ad6)
Rada projednala a schválila smlouvu o zajištění svozu biologicky rozložitelných
odpadů s obcí Dubčany.
Rada schválila pěti hlasy

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Ing. Pavel Gnip,
místostarosta

Přílohy: Prodloužení projektu MOS, Výkaz zisku a ztrát – kanalizace + ČOV, Rozpočtové
opatření č. 2,

