Zasedání rady obce Zvole dne 5.4.2012 - č. 5

Přítomni:

Ing. Miroslav Stoklasa, Ing. Lubomír Duda,
Luboš Hrachovec, Marek Novák, Ing. Pavel Koudelka

Omluveni:
Hosté:

O
O

Program jednání:
1)
2)
3)

Smlouva o dílo na opravu věžních hodin
Návrh na zřízení společnosti s ručením omezeným vlastnění
programu MPSV a EU - investiční podpora sociální ekonomiky
Různé

obcí podle

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

Starosta předložil radě návrh SOP na opravu věžních hodin v celkové ceně
120 000 Kč. Z této ceny bude zaplaceno 60 000 Kč po opravě hodinového
stroje a jeho montáži na věž a zbylých 60 000 Kč po opravě ciferníků a
úplném dokončení díla. Rada smlouvu podrobně projednala a jednomyslně
schválila. Rada pověřuje starostu podpisem dané smlouvy.

2)

Starosta informoval radu o možnosti využití integrovaného operačního
programu EU, který spravuje MPSV s názvem "Investiční podpora sociální
ekonomiky". Tento program zahrnuje zřízení sociálního podniku (s.r.o.)
přispívajícího
ke snižování
nezaměstnanosti
a podpoře
sociálního
začleňování. Zřízení uvedené společnosti vyžaduje min. 40% zaměstnanců
z cílových skupin sociálně
vyloučených
nebo ohrožených
sociálním
vyloučením. Na činnost toto společnosti je poskytována výrazná dotace. Po
diskusi rada jednomyslně schválila odložení tohoto bodu na příští zasedání
s tím, že každý člen rady nabídku obdrží k prostudování.

3)

Radní Marek Novák informoval radu o činnosti zelené komise a jejím plánu na
předložení akcí na jaro 2012.
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Zapsal:

Ověřovatelé

Ing. Lubomír Duda

zápisu: Ing. Miroslav
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Stoklasa,

Luboš Hrachovec
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Usnesení Rady obce Zvole ze dne 5.4.2012 - Č. 5
1.05.2012

Rada obce jednomyslně schválila znění smlouvy o dílo na opravu
věžních hodin a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

2.05.2012

Rada obce jednomyslně schválila odložení rozhodnutí o případném
založení sociální s.r.o. v rámci integrovaného operačního programu
EU "Investiční podpora sociální ekonomiky".

Ing. Lubomír Duda
místostarosta obce

Ing. Miroslav Stoklasa
starosta obce
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