Zápis č.8/01/2015
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 19. 1. 2015
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 12. 1. 2015
2. KD ZŠ Náklo
3. Přeložky El. vedení Mezice
4. Typ kontejnerů
5. Úpravy projektu SD
6. Tříkrálová sbírka
7. Kalkulace nákladů „Kompostárna“
8. Výsledky měření VI
9. Příspěvek pro školu
10. Vyjádření k nemovitosti
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 12. 1. 2015
Rada bere na vědomí

ad2)
Starosta informoval radu o průběhu prací na škole a o komplikacích s napojením
mezi I etapou a následnou II a III. Uvedené komplikace značí vícepráce, s kterými v PPD
nebylo počítáno a na to navazující zvyšování ceny realizace. Vše je důsledně sledováno
stavebním dozorem Ing. Mlčochem a některé vícepráce tak pokryly neprovedené méně práce.
Rada schválila pěti hlasy
ad3)
Starosta informoval radu o plánovaném opatření sp. ČEZ, která připravuje PD na
realizaci přeložky El. vedení v Mezicích z nadzemního na zemní vedení. Termín realizace je
plánován na jaro 2017.
Rada bere na vědomí
ad4)
Rada schválila typy kontejnerů, které budou dodány pro potřeby sběrného dvora v
Nákle.
Rada schválila pěti hlasy
ad5)
Starosta seznámil radu s navrženými změnami v projektu stavební části sběrného
dvoru. Předmětem úprav je uvedení projektu do původně plánovaného provedení, tak jak
bylo deklarováno při žádosti o dotaci.
Rada schválila pěti hlasy
ad6)
Starosta seznámil radu s výsledkem Tříkrálové sbírky v obci Náklo, kdy bylo
vybráno celkem 30 118,- Kč.
Rada bere na vědomí

ad7)
Dle dohody místostarosta Ing. Gnip připraví kalkulaci nákladů kompostárny, jenž
bude sloužit pro stanovení cen při realizaci služby pro cizí subjekty.
Rada bere na vědomí
ad8)
Starosta informoval radu o výsledcích měření na vertikálních inklinometrech, které
jsou umístěny za obcí Mezice a Náklo. Dle dodané zprávy sp. GEOSTAR za rok 2014
nedošlo v tomto roce k žádnému pohybu v zemském podloží v uvedených oblastech.
Rada bere na vědomí
ad9)
Rada projednala a schválila příspěvek na dopravu dětí ZŠ v Nákle autobusem do
Ostravy, na účast v televizní soutěži Bludiště.
Rada schválila pěti hlasy
ad10)
Rada projednala a schválila vzhled nemovitosti, jejíž výstavba je plánována na
pozemku 226 v k.ú. Náklo. Podmínkou je dodržení uliční linie střech.
Rada schválila pěti hlasy

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Ing. Pavel Gnip,
místostarosta

Přílohy: KD ZŠ Náklo, Přeložky el. vedení Mezice, Typ kontejnerů, Úpravy projektu SD,
Tříkrálová sbírka, Výsledky měření VI, Příspěvek pro školu, Vyjádření k nemovitosti

