Zasedání rady obce Zvole dne 22.7.2011 - č. 13
Přítomni:
Omluveni:

Ing.Miroslav
Stoklasa,
Luboš Hrachovec
Marek Novák

Ing.

Lubomír

Duda,

Ing.

Pavel.

Koudelka,

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Problematika lesa - příprava výběru taxátora
Rozšíření hřbitova
Schválení cenové nabídky na veřejné osvětlení v ulici Severní
Mandátní smlouva na dotaci pro ozelenění hřbitova
Úpravy v obecní škole
Oprava cesty na Hůrkovo pole

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Stoklasa. Program zasedání byl schválen všemi
členy rady.
1) Rada obce obdržela od komise na ochranu lesa podklady pro rozeslání poptávek na
výběrové řízení na taxátora. Poptávky byly rozeslány 8 taxačním kancelářím dne
18. 7. 2011 s požadovaným termínem odevzdání do 29. 7. 2011. V prvním týdnu
srpna bude provedeno vyhodnocení došlých nabídek za účasti členů komise na
ochranu lesa. Dne 21.7. proběhla schůzka starosty obce s pí. JUDr. Neužilovou za
přítomnosti
p. Ing. Jana Uhra s programem přípravy dodatku ke smlouvě
s nájemcem lesa p. Tomkem. Pí. JUDr. Neužilová připraví návrh dodatku smlouvy.
Rada obce obdržela dne 15.7. 2011 zprávu nájemce lesa p. Tomka o provedených
pracích v obecním lese za 1. pololetí 2011.
2) Starosta informoval radu obce o tom, že se 22. 7. 2011 instaluje vchodová brána do
rozšiřované části hřbitova. Dále informovalo podání žádosti o dotaci na ozelenění
přístavby hřbitova ve výši 1.083.000,00 Kč. Žádost byla podána dne 15. 7. 2011.
Rozhodnutí o přidělení dotace bude známo do konce roku 2011.
3) Starosta obce předložil radě cenovou nabídku na zhotovení veřejného osvětlení
v ulici Severní od fy Elmos Czech, s.r.o. ve výši 61.092,00 Kč. Nabídku projednala
stavební komise a doporučila radě obce její přijetí. Rada obce jednomyslně
rozhodla o dodávce výše uvedeného veřejného osvětlení fou Elmos Czech, s.r.o.
4) Starosta obce informoval radu o jednání se zástupcem firmy FLEXUM TRADE a.s.
o úpravách navržené mandátní smlouvy na získání dotace na ozelenění přístavby
hřbitova. Obcí navržené úpravy smlouvy firma akceptuje. Rada pověřuje starostu
podpisem upravené smlouvy.
5) Starosta informoval
radu o provedených
úpravách v obecní škole - bylo
provedeno vymalování dvou tříd, výměna stropního osvětlení a instalace nového
nábytku, dále byla provedena elektroinstalace pro novou myčku nádobí.
6) Starosta informoval radu o provedené opravě cesty na Hůrkovo pole. Opravu bylo
nutno provést s ohledem na vjezd vozů na odvoz odpadu.
/-

Zapsal:

Ing. Lubomír Duda

../.A

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stoklasa, Luboš Hrachovec

Usnesení Rady obce Zvole ze dne 22.7.2011 - Č. 13

1.13.2011 Rada obce pověřuje starostu podpisem mandátní smlouvy s firmou
FLEXUM TRADE a.s. na zpracování žádosti o přidělení dotace na ozelenění
hřbitova.

2.13.2011 Rada obce schvaluje jednomyslně dodávku veřejného osvětlení v ulici
Severní firmou Elmos Czech, s.r.o. ve výši 61.092,00 Kč.

3.13.2011 Rada obce bere na vědomí:
informaci o průběhu výběru taxátora,
předložení zprávy nájemce lesa o pracích za 1. pololetí 2011
informaci o instalaci vchodové brány přístavby hřbitova
informaci o provedených úpravách ve škole
informaci o provedené opravy cesty na Hůrkovo pole

Ing. Lubomír Duda
místostarosta obce

Ing. Miroslav Stoklasa
starosta obce

