Zasedání rady obce Zvole dne 23.6.2011 - č. 11
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 Petříček, člen zastupitelstva

Program jednání:
1)

Stav lesa - příprava výběrových řízení

2)

Letní brigáda studentů

3)

Přístavba hřbitova

4)

Půdní vestavba ve škole

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Stoklasa. Program zasedání byl schválen všemi
členy rady.
1) Komise na
s nájemcem
a) příprava
b) příprava

ochranu lesa předala radě obce podklady pro dodatek smlouvy
lesů. Rada obce zadala následující úkoly pro komisi na ochranu lesa:
výběhového řízení na taxátora
výběrového řízení na odborného lesního hospodáře

Komise na ochranu lesa předloží do 14 dnů podklady pro výběrová řízení radě obce
2) Rada obce schválila letní brigádu dvou studentů, kteří budou pracovat na opravě
chodníku. Pro tyto studenty jednomyslně schválila odměnu ve výši 100 Kč/m2 za
opravené dlažby.
3) Ing Stoklasa předložil radě obce žádost o navýšení ceny za přístavbu hřbitova
spočívající v provedení vstupní brány kovářským způsobem ve výši 12000 Kč bez
DPH. Rada obce na doporučení stavební komise toto navýšení jednomyslně
schválila.
4) Ing Stoklasa předložil radě obce dvě nabídky na zpracování studie půdní vestavby
ve škole. Na doporučení stavební komise rada rozhodla výběrové řízení zrušit a
pouze doplnit předložené podklady od fy arch. Petra Grigy o cenovou rozvahu
nákladů na půdní vestavbu. Rada pověřuje starostu obce jednáním s p. arch.
Grigou o snížené úhradě za tyto podklady.

Zapsal:

Ing. Lubomír Duda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stoklasa, ing Pavel Koudelka
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Usnesení Rady obce Zvole ze dne 23.6.2011 - Č. 11
1.11.2011 Rada obce ukládá komisi na ochranu lesa připravit výběrová řízení:
a) na taxátora
b) na odborného lesního hospodáře

2.11.2011 Rada obce schvaluje jednomyslně brigádu dvou studentů na opravy
chodníku za odměnu Kč 100/m2 opravené dlažby. Rada pověřuje starostu
obce výběrem opravovaných částí chodníků v Nové Zvoli. Kontrolu
provedených prací zajistí členové SK.
3.11.2011 Rada obce schvaluje jednomyslně navýšení ceny za přístavbu hřbitova ve
výši 12 000 Kč za výrobu vstupní brány kovářským způsobem.
4.11.2011 Rada obce ruší výběrové řízení na zpracování studie půdní vestavby ve
škole. Rada obce pověřuje starostu jednáním s fou arch. Petra Grigy o
doplnění nabídky o cenovou rozvahu nákladů na půdní vestavbu ve škole.

Ing. Lubomír Duda
místostarosta obce

Ing. Miroslav Stoklasa
starosta obce

