Zápis z jednání Rady obce Velatice
den jednání: 10. března 2014

Přítomni:

č. 5/2014

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

Omluveni:
Jednání rady zahájil starosta obce v 20:00 hodin. Jsou přítomni všichni členové rady,
rada je usnášení schopná.
Starosta obce navrhl následující program jednání:
1. Schválení rozšíření povolení demolice na další budovy v JZD
2. Schválení nákladů na zametání silnic
3. Schválení podružných vodoměrů
4. Diskuze
5. Závěr

Usnesení č. 1/5/2014 – schválení programu jednání:
1. Schválení rozšíření povolení demolice na další budovy v JZD
2. Schválení nákladů na zametání silnic
3. Schválení podružných vodoměrů
4. Diskuze
5. Závěr
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

1. Schválení rozšíření povolení demolice na další budovy v JZD
Starosta obce informoval, že s projektantem byla projednána možnost rekonstrukce
budovy bývalého kravína jako brownfield s tím, že tato rekonstrukce by byla extrémně
složitá nákladná.
Starosta předložil návrh, aby budova kravína včetně příslušenství byla zahrnuta do
stavebního povolení na demolici, které je aktuálně připravováno. Zvýšením nákladů
na projekční práce představuje částku 4.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 2/5/2014 – Rada obce schvaluje, aby budova kravína včetně příslušenství
byla zahrnuta do stavebního povolení na demolici, se zvýšením nákladů na projekční
práce ve výši 4.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Schválení nákladů na zametání silnic
Starosta obce předložil radě ke schválení nabídku na strojové zametání silnic po zimní
údržbě. Nabídka od spol. SITA je ve výši 960,- Kč bez DPH za hodinu práce zametacího
vozu včetně posádky.
Zametat by se měly pouze místní komunikace, protože krajská silnice – hlavní průtah
obcí je by měl být udržován SUS JmK. Na tomto průtahy byl navíc na posyp používán
písek, který je už z velké části sježděný a spláchnutý.
Usnesení č. 3/5/2014 – Rada obce schvaluje zajištění zametání místních komunikací
spol. SITA za částku 960,- Kč bez DPH za hodinu.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Schválení podružných vodoměrů
Starosta obce předložil radě ke schválení tři žádosti na pořízení podružných vodoměrů
od vlastníků RD č.p. 210, č.p. 212 a stavby RD na pozemku p.č. 2035/6.
Usnesení č. 4/5/2014 – Rada obce schvaluje zřízení podružných vodoměrů na vlastní
náklady a poplatek 100,- Kč pro vlastníky RD č.p. 210, č.p. 212 a stavby RD na
pozemku p.č. 2035/6.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Diskuze
Místostarosta se dotázal, jestli již byla zajištěna nabídka na opravu povrchu cesty
kolem garáží do Horního Zaosadí.
Starosta odpověděl, že položení asfaltu ve vrstvě 5 cm je nejlevnější za 350,- Kč / m2,
což je velmi drahá varianta. Možnost levnější, částečné opravy bude řešit v průběhu
týdne s firmou, co bude opravovat výtluky na komunikacích.
5. Závěr
Jednání rady ukončil starosta obce ve 20:20 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 3. 2014
Starosta

Místostarosta

___________________
Mgr. Jan Grolich

___________________
Mgr. Petr Pelikán

