Zápis č.22/05/2015
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 11. 5. 2015
Místo konání: OÚ Náklo
Přítomni: p. Ošťádal (starosta), Ing. Babica (člen), p. Najdekr (člen), p. Závodný (člen),
Omluven: Ing. Gnip (místostarosta),
Host: Julie Zendulková, Ing. Karel Turek
Rada je usnášení schopná.
Program jednání:
1. Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 4. 5. 2015
2. Odměna pro pracovníky na VPP z UP
3. Žádost o prodej pozemku
4. Doplnění stěrače Kubota
5. Smlouva na zajištění VŘ – kompostárna
6. Rekonstrukce Náklo 12
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 4. 5. 2015
Rada bere na vědomí

ad2)
Rada projednala a schválila navýšení měsíční odměny pro pracovníka na VPP UP p.
Hudečka a p. Tondla . o 3 630,- Kč.
Rada schválila čtyřmi hlasy
ad3)
Rada projednala žádost pana Romana Ošťádala o odkup obecního pozemku, parc. č.
27/9, k. ú. Mezice za účelem rozšíření příjezdu k nemovitosti. Vzhledem k tomu, že uvedený
pozemek je v rámci nového návrhu UP Náklo navržen jako veřejné prostranství, rada
nesouhlasí s jeho prodejem. Umožnění rozšíření příjezdu k nemovitosti pana Ošťádala je ale
možné. Starosta s panem Ošťádalem záležitost osobně projedná.
Rada zamítla čtyřmi hlasy
ad4)
Rada projednala nabídku sp. Davaz Technik s.r.o, jejímž předmětem je doplnění
stěrače zadního okna na traktor Kubota M9540. Nabídnutá cena 4 840,- Kč + DPH se jeví
jako příliš vysoká. Pracovníci prověří možnost doplnění stěrače v ZD Unčovice.
Rada bere na vědomí
ad5)
Rada projednala a schválila smlouvu na zajištění Výběrového řízení „Doplnění
technologie kompostování v obci Náklo“ od společnosti IWWAL consulting, s.r.o.
Rada schválila čtyřmi hlasy

ad6)
Rada projednala společně s projektantem Ing. Karlem Turkem a paní Julií
Zendulkovou případné úpravy původního projektu rekonstrukce domu Náklo 12, bývalá
provozovna obchodu. Ing. Turek po konzultaci s paní Zendulkovou provede úpravu projektu
a následně bude zažádáno o nové stavební povolení.
Rada schválila čtyřmi hlasy

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Karel Závodný,
člen rady

Přílohy: Odměna pro pracovníky na VPP z UP, Žádost o prodej pozemku, Doplnění stěrače
Kubota, Smlouva na zajištění VŘ – kompostárna

