Zasedání rady obce Zvole dne 7.7.2011 - č. 12
Přítomni: Ing.Miroslav Stoklasa, Ing. Lubomír Duda, Ing. Pavel. Koudelka
Omluveni: Luboš. Hrachovec, Marek Novák
Hosté:

MuDr. Soňa Hájková - předsedkyně komise na ochranu lesa,
Pan Lindauer - člen komise

Program jednání:
1)

Problematika lesa - příprava výběrového řízení na taxátora a OLH

2)

Schválení nahodilé těžby stromů napadených kůrovcem

3)

Schválení změny úhrady zájezdu dětí na MAC DONALDS CUP

4)
5)
6)

Schválení úhrady movitých věcí do mateřské školky obce
Mandátní smlouva na dotaci pro ozelenění hřbitova
Jmenování předsedkyně tiskové komise

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Stoklasa. Program zasedání byl schválen všemi
členy rady.
1) Komise na ochranu lesa předložila radě obce návrh na postup při výběrovém řízení
na taxátora a OLH, který je přílohou tohoto zápisu. Komise na ochranu lesa
předložila radě požadavky na specifikaci poptávek a do 15.7.2011 předloží radě
seznam oslovovaných subjektů včetně e-mailových adres.
2) Rada obce vzala na vědomí dopis ing. Zdeňka Nergla Istávajíciho OLH/, kterým
ohlašuje nutnost těžby smrků napadených kůrovcem v LHC Obecní lesy Zvole 37A a 6; 318 a 10; 35A a 03; 35A a 10.
3) Rada obce jednomyslně schválila změnu platby zájezdu dětí na MAC DONALDS
CUP z úhrady autobusu na úhradu dresu dětí ve stejné výši 3 500,- Kč.
4) Rada jednomyslně schválila pro obecní mateřskou školku úhradu faktury za
koberce od fy TREND ve výši 14 097,00 Kč a úhradu za fakturu dětského ložního
prádla, matrací a peřin ve výši 36 970,00 Kč.
5) Rada obce posoudila předložený návrh mandátní smlouvy s firmou FLEXUM
TRADE a.s. na zpracování žádosti o přidělení dotace na ozelenění hřbitova. Rada
obce má výhrady ke skladbě plateb a pověřuje starostu obce jednáním s firmou o
této skladbě a vysvětlení přesného předmětu plnění.
6) Rada obce jednomyslně jmenovala RNDr. Janu Strakovou předsedkyní tiskové
komise od 1.7.2011 a pověřuje starostu obce předáním jmenovacího dekretu.
Příloha: viz bod 1) zápisu

Zapsal:

Ing. Lubomír Duda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stoklasa, ing. Pavel Koudelka
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Usnesení Rady obce Zvole ze dne 7.7.2011 - č. 12
1.12.2011 Rada obce ukládá komisi na ochranu lesa do 15. 7. 2011 předložit seznam
oslovovaných subjektů výběrových řízení na taxátora a OLH včetně jejich emailových adres.

1.12.2011 Rada obce schvaluje jednomyslně změnu platby zájezdu dětí na MAC
DONALDS CUP z úhrady ceny autobusu na úhradu dresu dětí v původně
schválené výši 3 500,-Kč.
3.12.2011 Rada obce schvaluje jednomyslně proplacení faktury za koberce od fy
TREND ve výši 14 097,- Kč a proplacení faktury za dětské ložní prádlo,
matrace a peřiny ve výši 36 970,- Kč.

4.12.2011 Rada obce pověřuje starostu jednáním s firmou FLEXUM TRADE a.s.
ohledně skladby plateb a upřesnění předmětu plnění mandátní smlouvy na
zpracování žádosti o přidělení dotace na ozelenění hřbitova.
5.12.2011 Rada obce jmenuje RNDr. Janu Strakovou předsedkyní tiskové komise od
1.7.2011.

Ing. Lubomír Duda
místostarosta obce

Ing. Miroslav Stoklasa
starosta obce

