Zápis č.7/01/2015
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 12. 1. 2015
Místo konání: OÚ Náklo
Přítomni: p. Ošťádal (starosta), Ing. Gnip (místostarosta), Mgr. Vybíral (člen), p. Závodný (člen),
p. Najdekr (člen)
Host: p. David Tejml (ředitel EPK)
Rada je usnášení schopná.
Program jednání:
1. Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 29. 12. 2014
2. Projednání dodatku EPK
3. Obnova VO
4. Posouzení vzorků LITOLAB
5. Nákup měřicího přístroje
6. Nákup mobilních telefonů
7. Návrh řešení – Lhota BD
8. Dotace Sběrný dvůr
9. Nabídky MTZ
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 29. 12. 2014
Rada bere na vědomí

ad2)
P. Tejml objasnil radě důvody navržení dodatku ke smlouvě na zajištění energií pro
obec Náklo společností Energie pod kontrolou. Předmětem dodatku je pětiletá prolongace
stávající smlouvy. Zmínil, že pětiletý závazek zlepší pozici společnosti EPK na trhu
s energiemi a umožní výhodnější nákupy. Podpis dodatku ale není podmínkou pro další
pokračování spolupráce. Rada se rozhodla k zachování stávajících podmínek smlouvy.
Rada schválila pěti hlasy
ad3)
P. Tejml navrhl radě možnosti financování obnovy veřejného osvětlení
prostřednictvím zaběhnutého programu společnosti EPK. Vzhledem k tomu, že obec Náklo
již provedla částečnou obnovu VO, nejsou místní podmínky pro navržené řešení zcela
vhodné. P. Tejml provede posouzení možných řešení a bude radu obce informovat.
Rada bere na vědomí
ad4)
Starosta seznámil radu s výsledkem posouzení vzorků kompostu, které bylo
provedeno v akreditované laboratoři LITOLAB. Výsledek byl označen jako nevyhovující
limitům vyhlášky č. 341/2008 Sb., p.č.5, a to vzhledem k tomu, že byl prokázán zvýšený
obsah dusíku v poměru s uhlíkem. Toto je zapříčiněno nízkým podílem organických látek
(dřevní hmota) k dusíkatým (kal z ČOV). Řešení je změna poměru, nebo prodloužení doby
zrání. Dalším řešením je i změna provozního řádu s upravením poměru C:N dle místních
podmínek kompostování. V ostatních bodech (zejména podíl těžkých kovů) dosahuje
kompost skvělých výsledků.
Rada bere na vědomí

ad5)
Rada projednala a schválila pořízení měřicího přístroje na měření izolačních stavů el.
zařízení, zejména čerpadel kanalizačních přípojek. Maximální cena přístroje byla stanovena
na 15 000,- Kč.
Rada schválila pěti hlasy
ad6)
Rada projednala a schválila pořízení nových mobilních telefonů pro pracovníky OU.
Zařízení nahradí stávající pevné linky, což přinese obci více jak 50% úsporu na nákladech za
tyto služby.
Rada schválila pěti hlasy
ad7)
Starosta informoval radu o termínu jednání s Ing. arch. Trtílkovou, která bude
zpracovávat řešení úprav bytového domu ve Lhotě nad Moravou.
Rada bere na vědomí
ad8)
Starosta informoval radu o aktuální situaci ve vztahu k dotaci na Sběrný dvůr pro
obec Náklo. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo projekt řádně vysoutěžit, bude převeden do
zásobníků projektů pro nové rozpočtové období EÚ. Projektový manažer SFŽP ale zajišťuje
pro obec Náklo možnost financování projektu z prostředků končícího rozpočtového období,
které nebyly dosud profinancovány.
Rada bere na vědomí
ad9)
Rada projednala nabídky nájmu barevných multifunkčních tiskových zařízení pro
potřeby obce Náklo. Jako nejlepší vzhledem k nabízeným cenám vybrala zařízení sp.
CANON imageRUNNER ADVENCE C2225i A3.
Rada schválila pěti hlasy

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Přílohy: Posouzení vzorků Litolab, Nabídky MTZ

Ing. Pavel Gnip,
místostarosta

