Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 3. října 2014
Přítomni:

č. 19/2014

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

Omluveni:
Jednání rady zahájil starosta obce ve 19:00 hodin. Jsou přítomni všichni členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Řešení žádosti SDH Velatice o navýšení příspěvku na činnost
2. Řešení odpuštění úhrady části vodného majitelce domu č.p. 28
3. Schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem zahrady MŠ Velatice
4. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
5. Diskuze
6. Závěr
Usnesení č. 1/19/2014 – schválení programu jednání:
1. Řešení žádosti SDH Velatice o navýšení příspěvku na činnost
2. Řešení odpuštění úhrady části vodného majitelce domu č.p. 28
3. Schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem zahrady MŠ Velatice
4. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
5. Diskuze
6. Závěr
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

1. Řešení žádosti SDH Velatice o navýšení příspěvku na činnost
Na jednání byly přizvání za SDH Velatice P. Košina a M. Sedlák, kteří informovali o
stávajícím čerpání financí na zásahovou jednotku SDH a o potřebách dalšího čerpání,
které by byly pokryty z úspor díky dotaci ve výši 27.000,- Kč, kterou obec získala
v minulém roce.
Potřebné je dle SDH pořídit zejména plovoucí čerpadlo za cenu cca 15.000,- Kč a
zásahový oblek v hodnotě cca 11.000,- Kč.
Usnesení č. 2/19/2014 – Rada obce schvaluje zvýšení příspěvku na zásahovou
jednotku SDH Velatice o částku 27.000,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Řešení odpuštění úhrady části vodného majitelce domu č.p. 28
Starosta předložil radě žádost majitelky č.p. 28 o odpuštění úhrady části vodného,
protože za poslední pololetí měla naměřenou spotřebu 91m3 přitom standardně má
spotřebu 9m3. Po kontrole bylo zjištěno, že docházelo k úniku vody ve sklepě. Vše bylo
obratem opraveno.
Starosta informoval, že poplatek obce za odběr podzemní vody na 1m 3 jsou 2,- Kč.
Odpuštění tedy nepředstavuje žádnou velkou ztrátu.

Usnesení č. 3/19/2014 – Rada obce schvaluje odpuštění vodného pro majitelku domu
č.p. 28 tak, že uhradí spotřebu 9m3.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Schválení smlouvy o dílo se zhotovitelem zahrady MŠ Velatice
Starosta předložil radě ke schválení uzavření smlouvy o dílo na zhotovení zahrady u MŠ
Velatice v rámci projektu Zahrada pana čápa. Zhotovitel byl vybrán na základě
výběrového řízení dle podmínek OPŽP. Nabídku podaly dvě společnosti:
- 8D, z.s. s nabídkou 867.694,- Kč bez DPH
- Mgr. Art. Petr Korecký s nabídkou 915.978,- Kč bez DPH
Nabídky podle ceny hodnotila hodnotící komice.
Usnesení č. 4/19/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
zahrady u MŠ Velatice v rámci projektu Zahrada pana čápa s 8D z.s., IČ: 270 47 156 za
celkovou cenu 867.694,- Kč.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Starosta obce předložil radě ke schválení uzavření smlouvy na poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí na dotaci ve výši 5% uznatelných výdajů (t. 19.562, 55 Kč) na projekt
Velatice-vybudování hydrogeologického vrtu HV-101“.
Usnesení č. 5/19/2014 – Rada obce schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR dotaci ve výši 5% uznatelných výdajů (t.
19.562, 55 Kč) na projekt Velatice-vybudování hydrogeologického vrtu HV-101“.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5. Diskuze
Nebyl vznesen žádný příspěvek.
6. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 19:50hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 6. 10. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

