Zasedání rady obce Zvole dne 23..2012 - Č. 3

Přítomni:

Ing. Miroslav Stoklasa, Ing. Lubomír
Luboš Hrachovec, Marek Novák

Omluveni:
Hosté:

O

Duda, Ing. Pavel. Koudelka,

p. Petříček, p. Šebek

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Polyfunkční dům
Dotace na výstavbu umělého trávníku
Příspěvky pro neziskové organizace
Různé

Zasedání zahájil starosta obce Ing. Stoklasa. Program zasedání byl schválen všemi
členy rady.
1) Starosta obce a radní ing Koudelka informovali přítomné o stavu přípravy
výběrového řízení na polyfunkční dům. Podrobně byl probrán obsah výzvy na
výběrové řízení. Po jednání bylo domluveno, že bude přímo osloveno 6 firem a
dále bude vyvěšeno na úřední desce a internetu obce oznámení o výběrovém
řízení. Vše bude prováděno podle zákona o veřejných výběrových řízeních.
Výzva včetně příslušných dokumentů byla připravena stavební komisí za
spolupráce Ing. Stanislava Benady, který byl vybrán jako koordinátor. Po
projednání rada obce schválila znění výzvy a pověřuje starostu obesláním
vybraných firem - Metrostav a.s.; PKS Holding a.s.; Renovu Praha spol. r. o.;
HANSA II s.r.o.; Vltavín Holding stavební podnik spol. s r.o. (návrh stavební
komise) a SEKO Praha spol. s r.o. (návrh p. Hrachovce). Dále pověřuje starostu
vyvěšením výzvy na internetových stránkách obce a obecních vývěskách.
2) Starosta obce seznámil radu se žádostí Sokola Zvole o dotaci na výstavbu
umělého trávníku. Dále seznámil radu s podmínkami Ministerstva školství pro
udělení dotace na tutéž stavbu. Byly diskutovány základní podmínky, za
kterých by obec požadovanou dotaci přidělila. Rada se jednomyslně dohodla o
návrhu na výši dotace a doporučí zastupitelstvu schválit ji ve výši maximálního
plnění 1.200.000 Kč. Podmínky, za kterých bude přidělena dotace, budou
upřesněny na příštím zasedání rady a předloženy zastupitelstvu ke schválení
na jeho řádném zasedání dne 15. 3. 2012.

3) Rada projednala návrh finanční komise na rozdělení příspěvků neziskovým
organizacím. Návrh byl schválen bez připomínek a bude předložen ke schválení
zastupitelstvu na jeho řádném zasedání dne 15. 3. 2012.
4) Radní Hrachovec
zbrojnice.
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Zapsal:

Ing. Lubomír Duda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Stoklasa, Marek Novák
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přístavku

hasičské

Usnesení Rady obce Zvole ze dne 23.2.2012 - č. 3
1.03.2012

Rada obce jednomyslně schvaluje znění výzvy na výběrového řízení
na výstavbu polyfunkčního domu a pověřuje starostu obce zasláním
výzvy vybraným firmám a jejím vyvěšením na obecní vývěsce a
internetu obce

2.03.2012

Rada obce schvaluje výši dotace SK SOKOLU Zvole na vybudování
umělého trávníku v hodnotě 1.200.000,-Kč a ukládá starostovi obce
předložit žádost o tuto dotaci včetně podmínek jejího přidělení
zastupitelstvu obce ke schválení na řádném zasedání dne 15.3.2012.

3.03.2012

Rada obce jednomyslně schválila návrh finanční komise na rozdělení
příspěvků neziskovým organizacím za r. 2012 a ukládá starostovi
obce předložit tento návrh ke schválení na řádném zasedání
zastupitelstva obce dne 15.3.2012.

Ing. Lubomír Duda
místostarosta obce

Ing. Miroslav Stoklasa
starosta obce

