Zápis č.9/01/2015
z jednání rady OU Náklo
Datum konání: 27. 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 19. 1. 2015
2. Tašky na tříděný odpad
3. Poplatek za odborný dozor na ČOV 2014
4. Poplatek za odborný dozor na kanalizaci 2015
5. Statický posudek OU
6. Kompostárna
Usnesení
ad1)

Kontrola úkolů zapsané v usnesení z rady konané 19. 1. 2015
Rada bere na vědomí

ad2)
Rada projednala a schválila zakoupení 100 ks. tašek na tříděný odpad dle zvíhodněné
nabídky sp. EKOKOM. Předpokládaná cena 10 500,-Kč. Tašky budou zdarma rozdány
občanům.
Rada schválila pěti hlasy
ad3)
Rada projednala a schválila výši poplatku 6000,- Kč za odborný dozor na ČOV
prováděný Ing. Brtníkem v roce 2014.
Rada schválila pěti hlasy
ad4)
Rada projednala a schválila výši poplatku 300,- Kč/měsíc za odborný dozor
kanalizace prováděný Ing. Brtníkem na rok 2015.
Rada schválila pěti hlasy
ad5)
Starosta seznámil radu se závěrem statického posudku Ing. Miroslava Najdekra, CSc.
na budově obecního úřadu Náklo 14 po nedávné havárii vodovodu. Statik škody vyčíslil na
částku 234 248,- Kč. Pojišťovna Kooperativa tuto částku schválila a odeslala na účet OU
Náklo. Po dokončení prací budou případné výšenáklady znovu posouzeny a následně řešeny.
Rada schválila přijetí pojistného plnění a navrženého postupu.
Rada schválila pěti hlasy
ad6)
Rada projednala jednotlivé aspekty průběhu kompostování na kompostárně v Nákle a
následně alternovala možnosti zlepšení efektivity provozu. Ing. Gnip ještě dopracuje
kalkulaci nákladů za jednotlivé úkony. Rada se dohodla prověřit existenci podobných
zařízení a provést jejich návštěvu za účelem zjištění nových zkušeností.
Rada bere na vědomí

Zápis provedl:

Marek Ošťádal,
starosta

Ing. Pavel Gnip,
místostarosta

Přílohy: Tašky na tříděný odpad, Poplatek za odborný dozor na ČOV 2014, Poplatek za
odborný dozor na kanalizaci 2015, Statický posudek OU

