Zápis č.23/05/2015
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 18. 5. 2015
Místo konání: OÚ Náklo
Přítomni: p. Ošťádal (starosta), Ing. Gnip (místostarosta), Ing. Babica (člen), p. Najdekr (člen),
p. Závodný (člen),
Rada je usnášení schopná.
Program jednání:
1. Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 11. 5. 2015
2. Sběrný dvůr
3. Vývoj daňových příjmů
4. Rozklikávací rozpočet
5. Kontrola BOZP ČOV
6. Nabídka doplnění VO
7. Výsledky kontroly vzorků Kompostárna.
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 11. 5. 2015
Rada bere na vědomí

ad2)
Starosta informoval radu o navržených změnách v realizaci stavebních prací na
Sběrném dvoře s uvedením finanční náročnosti uvedených opatření. Rada se dohodla pověřit
starostu na dalším KD projednat úspornější řešení uvedených změn, případně dle nutnosti
vyloučení některých z nich.
Rada bere na vědomí
ad3)
Starosta informoval radu o aktuální situaci daňových příjmů obce, kde zjištěný
propad stále klesá a statistiky 04/2015 a 04/2014 ukazují rozdíl 614 204,- Kč. Pokud by
uvedená situace i nadále pokračovala, může rozdíl s plánovaným rozpočtem 2015 dosáhnout
až 2 mil. Kč, což by mělo významný vliv na plánované investice pro rok 2015. Rada se
dohodla znovu prověřit stávající návrh rozpočtu na rok 2015 a navrhnout krizový plán.
Rada bere na vědomí
ad4)
Rada se rozhodla zrušit usnesení 02/19/04/2015 ze dne 20. 4. 2015. Předmětem bodu
je pořízení Rozklikávacího rozpočtu na webové stránky obce Náklo. Důvodem zrušení
usnesení je snaha o maximální snížení nutných výdajů obce.
Rada schválila pěti hlasy
ad5)
Starosta informoval radu o provedené kontrole BOZP na ČOV v Nákle. V závěru
kontroly byla uvedena závada – nedostatečné zakrytování sitopásového lisu odvodněného
kalu. kdy zejména vlivem oplachů zařízení dochází ke vzniku aerosolý, které jsou obsluhou
následně vdechovány. Starosta zajistí nutná opatření k odstranění závady.
Rada bere na vědomí

ad6)
Starosta seznámil radu s nabídkou doplnění VO v obci Náklo pod kostelem v reakci
na žádost p. Biče. Dle uvedené nabídky jsou náklady na realizaci 129 000,- Kč. Rada se
dohodla zadat zpracování PD a stavebního řízení. Následně bude vysoutěžen dodavatel.
Předpokládaná realizace 2016.
Rada bere na vědomí
ad7)
Starosta seznámil radu s výsledky vyhodnocení vzorků kompostu sp. Litolab.
Z uvedeného vyplývá, že vzorek je nevyhovující stejně jako v předcházejícím případě
v hodnotě poměru C-N. V ostatních parametrech dosahuje skvělých výsledků. Dle
doporučení zástupce odborné laboratoře bude nutné zažádat o úpravu provozního řádu.
Rada bere na vědomí

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Karel Závodný,
člen rady

Přílohy: Sběrný dvůr, Vývoj daňových příjmů, Kontrola BOZP ČOV, Nabídka doplnění VO,
Výsledky kontroly vzorků Kompostárna

