Zápis č.3/12/2014
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 1. 12. 2014
Místo konání: OÚ Náklo
Přítomni: p. Ošťádal (starosta), Ing. Gnip (místostarosta), Mgr. Vybíral (člen), p. Závodný (člen),
p. Najdekr (člen)
Rada je usnášení schopná.
Program jednání:
1. Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 24. 11. 2014
2. Rekonstrukce MK Náklo
3. Rekonstrukce ZŠ Náklo
4. Nabídka víceprací ZŠ
5. Nabídka JOKVA, a.s.
6. Posypová sůl
7. Jan Opletal
8. Nabídka tiskového zařízení
9. Vítání občánků
Usnesení
ad1)
Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 24. 11. 2014
Rada bere na vědomí
ad2)
Starosta informoval radu o aktuální situaci na stavbě „Rekonstrukce MK Náklo“. Na
12. 12. 2014 v 10:00 je navržen termín kolaudace. Termín předání stavby je navržen na 15.
12. 2014 v 9:00.
Rada bere na vědomí
ad3)
Starosta informoval radu o aktuálním průběhu prací na stavbě „Rekonstrukce ZŠ
v Nákle“. Práce probíhají dle navrženého harmonogramu.
Rada bere na vědomí
ad4)
Rada projednala a schválila rozsah víceprací, které budou na stavbě „Rekonstrukce
ZŠ Náklo“ provedeny na zařízení elektroinstalace dle nabídky sp. Provádění Staveb
Olomouc.
Rada schválila pěti hlasy
ad5)
Rada projednala a schválila nabídku kompostovacích vaků od sp. Jokva, a.s. Cena
kompostovací sady činí 6 180,-Kč. Srovnatelná nabídka sp. EURO Bagging činí 6 900,- Kč.
Rada schválila pěti hlasy
ad6)
Rada projednala nabídky posypové soli pro zimní údržbu obce a vybrala nabídku sp.
Solné mlýny Olomouc (K+S Czech republic, a.s.) v množství 40 x 25kg, tzn. jedna paleta za
cenu 4 000,- Kč + DPH.
Rada schválila pěti hlasy

ad7)
Rada projednala a navrhla uskutečnění pietní vzpomínky při příležitosti 100
narozenin Jana Opletala. Setkání je naplánováno na čtvrtek 1. 1. 2015 ve 14:00 na místním
hřbitově v Nákle.
Rada bere na vědomí
ad8)
Rada projednala nabídku sp. Konica Minolta na pronájem centrálního tiskového
stroje pro všechna pracoviště OU Náklo. Starosta poptá případné další dodavatele.
Rada bere na vědomí
ad9)
Rada projednala náležitosti úkonu, jehož předmětem je vítání nově narozených
občánků v obci Náklo a rozhodla, že toto bude prováděno pouze v případě, že se jedná o
matku s trvalým pobytem v obci Náklo, vyjma případů, kdy je matka hlášena na adrese
Náklo 14.
Rada schválila pěti hlasy

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Ing. Pavel Gnip,
místostarosta

Přílohy: Rekonstrukce MK Náklo, Rekonstrukce ZŠ Náklo, Nabídka víceprací ZŠ, Nabídka
JOKVA, a.s., Posypová sůl, Nabídka tiskového zařízení

