Zápis č.5/12/2014
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 15. 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 8. 12. 2014
2. Vytopení úřadu
3. Smlouva na zpracování PD
4. Nabídka na výrobu dveří do školy
5. Situace s JSDH
6. Příručka pro zastupitele
7. Příspěvek na Babibox
8. Žulové rámečky
9. Rekonstrukce MK Náklo
10. Rekonstrukce ZŠ v Nákle
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 8.12. 2014
Rada bere na vědomí

ad2)
Starosta informoval radu o mimořádné události z neděle 14. 12. 2014, kdy z důvodu
porušení konstrukce hadičky ke splachovadlu na dámském záchodě v prvním patře budovy
obecního úřadu došlo k vytopení této části budovy. Nejvíce byla zasažena provozovna
řeznictví a šatna pracovníků obce Náklo. Zde došlo i k porušení konstrukce vepřovicového
zdiva. Následně po zjištění byly zahájeny úklidové práce. V pondělí byly zapůjčeny 4ks.
vysoušečů od HSZOK a na úterý 9:00 bylo dohodnuto posouzení statikem.
Rada bere na vědomí
ad3)
Rada projednala a schválila návrh smlouvy na zpracování PD pro stavební povolení
sběrného dvora pro obec Náklo.
Rada schválila pěti hlasy
ad4)
Rada projednala a schválila nabídku p. Františka Měsíce na výrobu dvou kusů dveří
pro budovu ZŠ v Nákle. Nabídnutá cena za vstupní dveře činí 33 100,- z dubu a vnitřní dveře
32 400,- z dubu.
Rada schválila pěti hlasy
ad5)
Rada projednala současný stav JPO. V současné době obec zajišťuje fungování dvou
JPO. Vzhledem k ne zrovna ideálnímu obsazení jednotek je nutné tuto problematiku otevřít a
najít řešení, které by přispělo ke zkvalitnění obsazenosti JPO. Starosta podnikne potřebné
kroky.
Rada bere na vědomí

ad6)

Rada schválila pořízení 14 ks. přírůček pro zastupitele za cenu 35 – 50,- Kč za kus.
Rada schválila pěti hlasy

ad7)

Rada projednala a schválila příspět částkou 2 000,- Kč na BabyBox v Olomouci.
Rada schválila pěti hlasy

ad8)
Rada projednala a schválila výrobu 4 ks žulových rámečků, které budou sloužit jako
obruba zemnímu osvětlení sochy sv. Floriána. Předpokládaná cena rámečku je 1000,- Kč.
Rada schválila pěti hlasy
ad9)
Starosta informoval radu o průběhu kolaudačního řízení na stavbě „Rekonstrukce
MK Náklo“. Vše proběhlo bez závad.
Rada bere na vědomí
ad10)
Starosta informoval radu o průběhu prací na rekonstrukci ZŠ v Nákle. Práce
probíhají dle stanoveného harmonogramu.
Rada bere na vědomí

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Ing. Pavel Gnip,
místostarosta

Přílohy: Smlouva na zpracování PD, Nabídka na výrobu dveří do školy,Příručka pro zastupitele
Příspěvek na Babibox, Rekonstrukce MK Náklo, Rekonstrukce ZŠ v Nákle

