Zasedání rady obce Zvole dne 26.7.2012 - Č. 12

Přítomni:

Ing. Miroslav Stoklasa, Ing. Lubomír Duda,
Luboš Hrachovec
Omluveni: Ing Pavel Koudelka, p. Marek Novák
Hosté:
p. Petříček, p. Šebek
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Polyfunkční dům
Hodiny na kostelní věži
Územní plán obce
Výpověď členu zásahové jednotky SDH
Pořádání akce "Léto ahoj"

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Stoklasa. Program zasedání byl schválen všemi
členy rady.
1)

Starosta informoval radu o žádosti zhotovitele stavby .Polyřunkční dům" na
změnu materiálu obvodových zdí domu z YTONGU na POROTHERM. Žádost
zhotovitele byla již projednána na kontrolním dnu stavby dne 26.7., kde bylo
dohodnuto, že projektant stavby provede kontrolu tepelně izolačních
vlastností nového zdiva a jeho navlhavosti. Kontrolními výpočty bylo
zjištěno, že stejných tepelně technických vlastností jako u materiálu YTONG
bude dosaženo při použití zdiva POROTHERM se zvýšením vnější
polystyrénové izolace z tloušťky 18 cm na 20 cm nebo použitím tzv. "šedého
polystyrénu" tloušťky 16 cm. Rada po projednání souhlasí se změnou
materiálu obvodových zdí s tím, že bude použita zvýšená polystyrénová
izolace. Rada pověřuje starostu zápisem zvoleného řešení do stavebního
deníku na stavbě.

2)

Starosta informoval radu o tom, že byly na kostelní věži instalovány a
zprovozněny opravené hodiny. Ciferníky budou dohotoveny ve středu
1.8.2012. Rada vzala tuto informaci na vědomí.

3)

Starosta informoval radu, že byl ukončen sběr dat (připomínek a návrhů)
k novému územnímu plánu obce. Dne 28.8.2012 bude informační schůzka se
zpracovatelem ÚP ing Vichem a zastupiteli.

4)

Rada souhlasí s výpovědí panu Jiřímu Trávníčkovi, členu zásahové jednotky
SDH a pověřuje starostu zasláním této výpovědi výše zmíněnému.

5)

Rada se seznámila se záměrem zastupitelů Jany Strakové a Hany Šiplerové
pořádat akci s pracovním názvem "Léto ahoj" v termínu 22.9.2012 v době od
15-19 hod. na obecní návsi. Rada s akci souhlasí a požaduje pouze nejpozději
týden před akcí sdělit její pořadatelské zajištění a zabezpečení.

Zapsal:

Ing. Lubomír Duda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stoklasa, Luboš Hrachovec
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Usnesení Rady obce Zvole ze dne 26.7.2012 - č. 12
1.12.2012

Rada obce souhlasí se změnou materiálu obvodových zdí při stavbě
polyfunkčního domu a ukládá starostovi obce zapsat tuto změnu do
stavebního deníku na stavbě.

2.12.12

Rada bere na vědomí následující informace:
o zprovoznění hodin na kostelní věži
o ukončení sběru dat a připomínek k novému územnímu plánu
obce
o záměru zastupitelek Jany Strakové a Hany Šiplerové pořádat
akcí "Léto ahoj"

3.12.2012

Rada obce ukládá starostovi zaslat výpověď z členství v zásahové
jednotce SDH panu Jiřímu Trávníčkovi.

Ing. Lubomír Duda
místostarosta obce

Ing. Miroslav Stoklasa
starosta obce

