Výpis ze zápisu
z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Daskabát, konaného dne 7. 8. 2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. Odložení problematiky instalování bezpečnostních prvků na měření rychlosti motorových
vozidel přes Daskabát.
3. Informace starosty o umístění kontejneru na použité ošacení, hračky apod.
4. Informace starosty ohledně nutnosti opravy chodníku před obecním úřadem, MŠ a ZŠ.
5. Informace starosty o nutnosti pořídit motorovou pilu.

Zastupitelstvo obce schvaluje
1. Volbu návrhové komise
2. Program jednání
3. Ověřovatele zápisu
4. Objednat pro občany obce Daskabát 195 kusů kontejnerů na bioodpad v rámci projektu
Mikroregionu Bystřička s finanční spoluúčastí 10 % hodnoty, tj. celkem cca 50 tis. Kč.
Starosta bude zastupitele následně informovat o přesných nákladech.
5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Daskabát a SMP Net, s. r. o.,
týkajícího se vedení plynu na pozemku parc. č. 134 v k. ú. Daskabát v hodnotě 2.000,- Kč.
6. Vyhlásit záměr pronájmu bytu I. kategorie o 3 pokojích a kuchyni v 1. patře a 1 místnosti
ve sklepě domu č. p. 153 v Daskabátě.
7. P. Václav Drábek a Miroslav Ševčík provedou za účasti účetní obce Daskabát inventuru a
ocenění předmětů a zařízení, které pořídil pan Petr Zatloukal do kulturního domu č. p. 160 na
hřišti v Daskabátě. Zveřejnit záměr pronájmu, do 13.9.2013 přijímat návrhy.
8. Uzavření mandátní smlouvy s firmou STILT PROJECTS s. r. o., a do výběrové komise za
obec Daskabát jmenuje Drábka Václava, Ševčíka Miroslava a Pazderu Radima.
9. Obec Daskabát neodkoupí a ani nepřevezme 12 stávajících světel v lokalitě výstavby „U
lesa“ a jednání o předání majetku z této lokality proběhne po dokončení výstavby všech
rodinných domů.
10. Rozpočtové opatření č. 5/2013.
11. Červené vozidlo bude používat Jednotka SDH výhradně jako zásahové a pro obec se
zakoupí starší auto do hodnoty 100 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce starostovi ukládá
1. Napsat dopis na INSTU GROUP, s.r.o., která prováděla výstavbu cyklostezky, o sjednání
nápravy nerovnosti – využít reklamace.
2. Podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene mezi SMP Net, s. r. o. a obcí Daskabát,
týkajícího se vedení plynu na pozemku parc. č. 134 v k. ú. Daskabát.
Antonín Venclík
starosta
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