Zápis č. 12 z jednání rady obce Stachy dne 22. 4. 2015

Přitom ni:

Omluveni:
Určený zapisovatel:
Ověřovatel zápisu:
Hlasování: pro - 3

I.
Lampa, Klíma, Střeleček
Brabcová, Kluibr,
Klíma
Střeleček

proti- O

zdržel se- O

ll.
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kontrola usneseni z minulých jednáni RO
odvodněni pozemků a MK v Jirkalově
novostavba 2 ŘD (celkem 8 b.j.)
navýšeni počtu děti ve školní družině
směna pozemků
rozpočtově opatřeni číslo

3
povoleni napojeni splaškové kanalizace
odprodej části pozemku
prodloužením akce
umístěni sídla společnosti
umístěni sídla společnosti
návrhy vyhlášek
poskytnuti finančního příspěvku
poskytnuti finančního příspěvku
poskytnuti výpočetní techniky
pořízeni nového stanu
pořízeni a osazeni měřiče rychlosti
kulturní komise
výběrová komisi na otvíráni obálek

Hlasování:

pro -3

proti- O

zdržel se- O

111.
Kontrola usnesení z minulých jednání RO
Bod č.11/113/20.11.2013- trvá- návrh kupní smlouvy na prodej pozemků na Zadově
na základě usneseni ZO a
dopracovat smlouvu o vznesené připomínky a jejich vzájemnou konzultaci s právním
oddělením ČUS Praha.
Společná schůzka, proběhla, smlouvy jsou připraveny společně
s penězi k vloženi do notářské úschovy
Bod č.9/119/21.2.2014- trvá -žádost o odstraněni Iipy na obecním pozemku v Michalov
ě, p.č. 2142/1 v kú Stachy.
Bod č.6/120/5.3.2014, bod 3/126/29.5.2014 -trvá- pozastaveni proplaceni faktury
č. 213200422 firmy
STAVOPLAST KL Stachy za částečné plněni zakázky projektová dokumentace na
akci Kanalizace, ČOV a
vodovod Stachy ve výši 142.780,- vč. DPH z důvodu nedodrženi smluvního terminu.
Faktura za penále z důvodu
nedodrženi smlouvy vrácena. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s plněním smlouvy
o dílo "Projektová
dokumentace na akci Kanalizace, ČOV a vodovod Stachy" pověřuje starostu ve spoluprá
ci s právním zástupcem
učinit kroky spojené s vypovězením smlouvy včetně všech z toho
vyplývajících náležitosti.
Bod č. 4/128/20 .6.2014- trvá- řízeni OVÚP MěU Vimperk o odstraněni staveb na
pozemku 524/4 v k.ú. úbislav
Bod č.2/137/17.9.2014- trvá- podpis smlouvy na pronájem fotbalového hřiště
Bod č.?/139/8.10.2014, Bod č. 8/140/23.10.2014 a Bod č. 8/1/12.1 1.2014- trvánáprava vzniklého stavu
v chybném zaměřeni pozemku v k. ú. Stachy osada Kůsov. Předložen GP se žádosti
o odkoupeni vyměřených
pozemků, předáno k projednáni ZO
Bod č. 2/2/26.1 1.2014- trvá- odvodněni pozemků a MK Jirkalov. Předány smlouvy
pro souhlas na trasu
odvodněni viz bod dnešního jednání
Bod č. 6/7/28.1 .2015- trvá- zpomalovací retardéry při vjezdu do obce, projednáno
s SÚS a Policii ČR, připravuje
se dokumentace a čeká se na vhodný dotační titul

hasičů Stachy, IČ: 75072815 na adrese 384 73 Stachy 327 nacházející se na parcele č. st. 437 zapsané na listu
vlastnictví číslo 10001 vedeném pro obec Stachy, katastrální území Stachy u Katastrálního úřadu pro Jihočeský
kraj, Katastrální pracoviště Prachatice.
Hlasování: pro -4
proti- O
zdržel se- O

žádost předložené návrhy vyhlášek "o zvířectvu" a "o zákazu podomního prodeje" a
postupuje je k projednání v zastupitelstvu obce.

11. RO bere na

vědomí

na činnost Klubu Radost
případné projekty v našem okolí.
proti- O
zdržel se- O

12. RO nesouhlasí s poskytnutím
RO zastává názor, že podpoří
Hlasování: pro - 4

finančního příspěvku

Prostějov.

Tak jako v minulosti,

13. RO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč na činnost sdružení "$UMAVA NA
NOHOU" Vimperk, který se zabývá podporou zdravotně postižených osob žijících na $umavě.
Hlasování: pro - 4
proti- O
zdržel se- O
14. RO bere na vědomí dopis Jihočeského fotbalového svazu ohledně možnosti poskytnutí
pro fotbalové oddíly v kraji. Bližší údaje budou posky1nuty přímo FO Sokol Stachy.
Hlasování: pro - 4
proti- O
zdržel se- O
15. RO schvaluje pořízení nového stanu pro potřeby obce a pověřuje starostu oslovením
Hlasování: pro - 4
proti- O
zdržel se- O
16. RO schvaluje

pořízení

výpočetní

techniky

alespoň třech prodejců.

a osazení měřiče rychlosti na komunikaci č 145 ve směru od Vimperka a pověřuje

starostu oslovením alespoň třech prodejců.
Hlasování: pro - 4
proti- O

zdržel se- O

17. RO bere na vědomí dopis . . . . . . . . týkající se jeho odstoupení z kulturní komise. RO konstatuje, že
nebyl jmenován, tudíž není z čeho odstupovat.
18. RO schvaluje

výběrovou

komisi na otvírání obálek na akci Projektová dokumentace pro stavební povolení na
akci "Stavební úpravy objektu Stachy čp. 232" ve složení:
Členové: Klíma Bořivoj, Ing. Lampa Petr, Kortus Josef,
Náhradníci: Mgr. Zdeněk Kluibr, Mgr. Michal Střeleček, Jana Brabcová
Hlasováni: pro - 4
proti- O
zdržel se- O

_ _ _ _ _ _JJ~
Zapisovatel

_/;ti___
Ověřovatel

zápisu

