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

č. 20/2014

Přítomni:

Mgr. Jan Grolich
Zdeněk Severa
Mgr. Petr Pelikán

Omluveni:

Ing. Marek Neveselý
Mgr. Pavel Drozd

Jednání rady zahájil starosta obce v 19:30 hodin. Jsou přítomni tři členové rady, rada
je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Řešení pronájmu hospody
2. Řešení zajištění technického a autorského dozoru na stavbu zahrady MŠ Velatice
3. Řešení zajištění kanalizační přípojky sokolovny
4. Řešení zajištění opravy chodníku
5. Diskuze
6. Závěr
Usnesení č. 1/20/2014 – schválení programu jednání:
1. Řešení pronájmu hospody
2. Řešení zajištění technického a autorského dozoru na stavbu zahrady MŠ Velatice
3. Řešení zajištění kanalizační přípojky sokolovny
4. Řešení zajištění opravy chodníku
5. Diskuze
6. Závěr
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

1. Řešení pronájmu hospody
Starosta obce informoval, že záměr na pronájem hospody byl zveřejněn potřebných
15 dní na úřední desce. Po tuto dobu se nepřihlásil žádný nový zájemce. Je tedy
možné uzavřít nájemní smlouvu s p. Michalem Svobodou a současně ukončit stávající
smlouvu s panem Bohumilem Svobodou.
Usnesení č. 2/20/2014 – Rada obce schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy
nebytových prostor hospody v budově č.p. 24 s panem Bohumilem Svobodou ke dni
31. 10. 2014.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení č. 3/20/2014 – Rada obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor hospody v budově č.p. 24 s panem Michalem Svobodou, IČ:
87912791 od 1. 11. 2014.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

2. Řešení zajištění technického a autorského dozoru na stavbu zahrady MŠ Velatice
Starosta předložil radě ke schválení objednávku na provedení technického dozoru a
autorského dozoru na stavbu zahrady u MŠ Velatice. Obě položky jsou povinné pro
získání dotace. Na technický dozor a autorský dozor je možné čerpat max. 3% s částky
na zhotovení díla, tj. celkem cca 30.000,- Kč, v kumulativním rozpočtu žádosti bylo
uvedeno na každou z těchto prací 10.500,- Kč bez DPH, podmínka je tedy splněna.
Starosta navrhuje, aby autorský dozor prováděl zhotovitel projektové dokumentace,
tedy Úsilí - zaměstnanecké družstvo.
Jako technický dozor byl dohodnut Petr Zelinka.
Usnesení č. 4/20/2014 – Rada obce schvaluje objednání technického dozoru za
odměnu ve výši 10.500,- Kč bez DPH u Petra Zelinky a autorského dozoru za odměnu
ve výši 10.500,- Kč bez DPH u Úsilí - zaměstnanecké družstvo.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

3. Řešení zajištění kanalizační přípojky sokolovny
Starosta předložil radě ke schválení zajištění zhotovení kanalizační přípojky pro budovu
č.p. 21 (sokolovna) za maximální částku 57.880,- Kč bez DPH.
V rámci stavby je možné ušetřit některé položky jako – uložení zeminy na skládku
apod.
Bylo dohodnuto, že bude zajištěna konkurenční nabídka.
4. Řešení zajištění opravy chodníku
Starosta předložil radě ke schválení zajištění opravy chodníku v zatáčce kolem
Brzobohatých za maximální částku 12.500,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 5/20/2014 – Rada obce schvaluje schválení zajištění opravy chodníku za
maximální částku 12.500,- Kč bez DPH u Ing. Karel Bartušek – PavingSpol, Šlapanice.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

5. Diskuze
Místostarosta podotkl, že by pro zajištění bezpečnosti měla být zapravena rýha
v komunikaci kolem garáží do Horního Zaosadí.
Starosta uvedl, že zajistí nápravu.
6. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 20:00 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 21. 10. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

