Zápis č. 3 zjednání rady obce Stachy dne 10. 12. 2014

I.
Přitom ni:

Lampa, Klima, Střeleček, Kluibr, Brabcová

Omluveni:
Klima
Určený zapisovatel:
Lampa
Ověřovatel zápisu:
-5
pro
Hlasování:

zdržel se- O

proti- O

ll.
Rada obce schvaluje program dnešního jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usneseni z minulých jednáni RO
Darovací smlouva Hospic
Darovací smlouva charita
dodatek č. 9 mandátní smlouvy s charitou
žádost o poskytnuti příspěvku
vyjádřeni k výstavbě nově kanalizační přípojky
Žádost o přiděleni obecního bytu
záměr pronájmu obecního bytu
inventarizace obecního majetku
Proplaceni faktur
proti- O
pro -5
Hlasování:

zdržel se- O

Kontrola zápisu z minulých jednání
Bod č.15/90/6.2.2013- trvá- kontrola ubytovacích knih.
Bod č.11/113/20.11.2013- trvá- návrh kupní smlouvy na prodej pozemků na Zadově na základě usneseni ZO a
dopracovat smlouvu o vzneseně připomínky a jejich vzájemnou konzultaci s právním oddělením ČUS Praha.
Bod č.9/119/21.2.2014- trvá- žádost o odstraněni Iipy na obecním pozemku v Michalově, 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 částečně 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
jokumentac e na akci Kanalizace, ČOV a vodovod Stachy" pověřuje starostu ve spolupráci s právním zástupcem
učinit kroky spojené s vypovězením smlouvy včetně všech z toho vyplývajících náležitostí.
Bod č. 4/128/20.6. 2014- trvá- podnět k OVÚP MěU Vimperk o odstraněni staveb na pozemku 524/4 v k.ú.
Úbislav OVÚP MěU Vimperk provedl řízení o odstranění stavby na pozemku
Bod č.2/137/17.9.2014- trvá- podpis smlouvy na pronájem hřiště
Bod č.?/139/8.10.2014 a Bod č. 8/140/23.10.2014 -trvá- náprava vzniklého stavu v chybném zaměřeni
pozemku, zatím neni předloženo ze strany žadatele nové zaměření.
Bod č. 1/140/23.10 .2014- trvá- poskytnuti příspěvku ve výši 15.000,- Kč na vydání brožury "Paměti Úbislave"
Bod č. 9/140/23.10 .2014- trvá- opakovaná žádost pana J. Švarce, Řihov 51, která se týkala umístěni silničního
zrcadla, v jednáni s majitelem pozemku. Viz bod č. 9/1/12.11.2014
ho
Bod č. 8/1/12.11.2 014- trvá- sousedské vztahy v Kůsově. V současné době se čeká na vyhotoveni geometrické
plánu, poté bude svolána schůzka.
Bod č. 11/1/12.11.2014 -splněno- faktury proplaceny
Bod č. 12/1/12.11. 2014- splněno- jmenováni ředitele školy
Bod č. 1/2/26.11.2014- splněno- smlouvy se SFŽP podepsány
Bod č. 2/2/26.11.2 014- trvá- odvodněni pozemků a MK Jirkalov, Majitelům předány smlouvy na trasu odvodněni.

111.
Jednáni:
částky 6.066.- Kč.
1. RO schvaluje předložené znéni darovací smlouvy s Hospicem Prachatice o poskytnuti
podpisem.
Jedná se o dar na základě usneseni ZO o rozděleni mezd zastupitelů a pověřuje starostu jejím

Hlasováni:

pro - 5

zdržel se- O

proti- O

14.700,RO schvaluje předložené znění darovací smlouvy s Oblastní charitou Vimperk o poskytnuti částky
podpisem.
jejím
starostu
a pověřuje
Kč. Jedná se o dar na základě usneseni ZOo rozděleni mezd zastupitelů
O
sezdržel
O
protiHlasováni: pro - 5

2.

Vimperk
3. Rada obce Stachy schvaluje předložené znění dodatku č. 9 mandátní smlouvy s Oblastní charitou
starostu jeho
o zajištěni pečovatelské služby, kterým se prodlužuje trvání této smlouvy do 31.12.2015 a pověřuje
podpisem.
zdržel se- O
proti- O
Hlasováni: pro - 5
na
RO obdržela žádost kulturního klubu Královák o příspěvek 1000 Kč na barvy a odměny pro děti
4.
ým
předložen
proti
příspěvku
mikulášskou akci, která se konala 6. 12. 2014. Rada souhlasí s poskytnutím
m usnesením např. č.
dokladům. Zároveň však RO opětovně požaduje v souladu se svým předchozí
a předloženi vyúčtováni
k
Králová
klubu
kulturního
legalizace
15/3/6.12.201 O, 8/13/21.2.2011 o doloženi
poskytnutých příspěvků obce za rok 2014.

Hlasováni:

pro - 5

proti- O

zdržel se- O

í přípojky
5. RO obdržela žádost firmy AQUAŠUMAVA s.r.o. o vyjádřeni k výstavbě nové kanalizačn
ým návrhem za
a k napojeni objektů na kanalizaci v k.ú. Stachy (inves tor.-_ RO souhlasí s předložen
podpisem smlouvy o smlouvě
jednorázově úplatné věcné břemeno v částce 10.000,- Kč, pověřuje starostu
obce odpovědi a zakreslením
technika
pověřuje
budoucí o právu odpovídajícímu věcnému břemeni a zároveň
dotčených inženýrských sili v tomto území.

Hlasováni:

pro - 5

proti- O

zdržel se- O

o přiděleni obecního bytu ve Stachách a
6. RO bere na vědomi žádost paní
souhlasí s jejím zařazením do pořadniku žádosti o byty ve Stachách.

Hlasováni:

pro - 5

proti- O

zdržel se- O

RO vyhlašuje záměr pronájmu bytu v čp 174 Stachy a pověřuje starostu zveřejněním tohoto záměru.
zdržel se- O
proti- O
Hlasováni: pro - 5

7.

a pověřuje
8. RO schvaluje návrh členů inventarizačních komisi pro rok 2014 dle předloženého seznamu
starostu jejich jmenováním. RO dále schvaluje plán inventur a odpisů obecního majetku za rok 2014.
zdržel se- O
proti- O
Hlasováni: pro - 5

9. RO schvaluje proplaceni faktur:
vč. DPH
Radim Kučera, Vimperk- svoz odpadu podnikatelé, listopad- fa. č. 14FV006 98- částka 23.729,00
DPH.
vč.
25.502,00
částka
Městské služby Vimperk- skládkováni odpadu, listopad- fa. č. 141082Strabag č. Budějovice- opravy MK Stachy- fa. č. 14914601 70- částka 95.596,46,- Kč bez DPH
zdržel se- O
proti- O
Hlasováni: pro - 5

~~/

------------v-------------Zapisovatel
Starosta

