Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 20. srpna 2014

Přítomni:

č. 16/2014

Mgr. Jan Grolich
Zdeněk Severa
Ing. Marek Neveselý
Mgr. Petr Pelikán
Mgr. Pavel Drozd

Omluveni:
Jednání rady zahájil starosta obce v 19:30 hodin. Jsou přítomni všichni členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Řešení obnovení žádosti o dotaci na nové přírodní hřiště u MŠ Velatice
2. Aktuální informace o novém zdroji pitné vody
3. Schválení termínu a programu zasedání zastupitelstva
4. Diskuze
5. Závěr
Usnesení č. 1/16/2014 – schválení programu jednání:
1. Řešení obnovení žádosti o dotaci na nové přírodní hřiště u MŠ Velatice
2. Aktuální informace o novém zdroji pitné vody
3. Schválení termínu a programu zasedání zastupitelstva
4. Diskuze
5. Závěr
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

1. Řešení obnovení žádosti o dotaci na nové přírodní hřiště u MŠ Velatice
Starosta obce informoval radu obce o tom, že obec byla ze strany OPŽP vyzvána, aby
potvrdila, že je schopna provést projekt na Zahradu pana Čápa, tedy nové přírodní
hřiště u MŠ Velatice do konce listopadu letošního roku. Toto bylo ze strany obce
potvrzeno, a pokud obec vše provede a uhradí do konce listopadu, získá dotaci ve
výši 90% uznatelných nákladů.
Ze strany obce bylo po konzultaci se zpracovatelem a administrátorem dotace vše
potvrzeno. Nyní je zapotřebí co nejdříve zhotovit prováděcí dokumentaci k tomuto
projektu, aby obratem mohlo být zahájeno výběrové řízení a co nejdříve zahájena
realizace.
Nabídka na zpracování prováděcí dokumentace byla poptána u projektantky, která
zpracovávala i studii k žádosti. Nabízená cena je 32.000,- Kč, firma Úsilí zaměstnanecké družstvo není plátce DPH.
Výběrové řízení zajistí administrátor žádosti na základě již uzavřené smlouvy.
Usnesení č. 2/16/2014 – Rada obce schvaluje pořízení prováděcí dokumentace na
projekt Zahrada pana Čápa u Úsilí - zaměstnanecké družstvo, Kobylnice za cenu
32.000,- Kč a zahájení výběrového řízení na zhotovitele zahrady dle projektu.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Aktuální informace o novém zdroji pitné vody
Starosta obce informoval radu o tom, že byly konzultovány předběžné informace ze
závěrečné zprávy z průzkumného vrtu se spol. Geotest.
Podstatné závěry jsou, že vrt je moc mělký, bylo by potřeba se dostat hlouběji, protože
porušené podloží, kde jsou přítoky vody je až od hloubky 70m. Stávající vrt byl vyvrtán
do hloubky 75m, pak se vrt začal bortit. Výztuž se podařilo dostat do hloubky 72m, ale
ode dna tvoří spodní 4m ukončení vrtu tzv. kalníkem, který je neprostupný, končí ve
hloubce 68 m. Voda tedy natéká do zdroje pouze mezerami mezi vnějším okrajem
vrtu a vyztužením vrtu. Toto vše je způsobeno tím, že pro vrtání byla použita
technologie se vzduchovým výplachem. Pro hlubší vrtání v porušené, sypké vrstvě
byla potřeba technologie s výplachem z husté hmoty, která je schopna horninu
odplavit, aby se vrt nezavaloval. Tato technologie byla v původním návrhu, v žádosti,
která nebyla ze strany OPŽP schválena jako moc drahá. Po konzultacích s úředníky
OPŽP musela být technologie upravena, na levnější se vzduchovým výplachem, aby
mohla být úspěšná. Bohužel se tedy touto schválenou technologií nepodařilo
dosáhnout potřebné hloubky vrtu.
Teoretická možnost je stávající již vyztužený a ukončený vrt provrtat hlouběji s menším
průměrem vrtáku s lepší technologií výplachu. Tento postup znamená provrtat
stávající kalník a zatrubnění, která je z velké části z plastu, což může při vrtání
způsobovat mnohá rizika, protože se při vrtání zahřívá, rozpouští, lepí na vrták.
Největšími riziky jsou poničení stávajícího vyztužení vrtu, utržení vrtáku nebo polámání
vrtných tyčí. Není tedy jisté, jestli bude jakákoli firma ochotna do tohoto vrtání jít, jestli
se jim vůbec podaří do požadované hloubky provrtat a vrt v této sypké hornině
vyztužit. O této variantě bude jednáno a bude případně zajištěna cenová kalkulace.
Dále také bude se spol. Geotest konzultován konkrétním zaznamenaný průběh
čerpací zkoušky po předání závěrečné zprávy. Pokud nebudou měření provedena
v pořádku, bude vyžadováno po zhotoviteli doplňující měření.
3. Schválení termínu a programu zasedání zastupitelstva
Starosta obce předložil radě ke schválení termín a program zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 3/16/2014 – Rada obce schvaluje konání zasedání zastupitelstva dne 8. 9.
2014 od 19. hod s následujícím programem:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Prodej pozemku p. Honzákovi
4. Prodej pozemku p. Ulrichovi
5. Řešení uplatnění předkupního práva k pozemku p.č. 1102/2
6. Schválení rozpočtového opatření č. 2/2014
7. Nové usnesení o pořízení změny UP
8. Diskuze
9. Závěr
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Diskuze
M. Neveselý upozornil, že by měla být na dětském hřišti opravena dětská houpačka,
protože u ní uhnil jeden ze sloupků.
Starosta uvedl, že o tomto problému ví. P. Severa už houpačku kontroloval.
Byl dohodnut způsob opravy, která by měla proběhnout co nejdříve.
5. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 8. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

