Výpis ze zápisu
ze 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce Daskabát, konaného dne 26. 3. 2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
2. Informaci starosty o stavu řešení územního plánu obce Daskabát.
3. Informaci starosty o současném stavu prací na projektu kanalizace a ČOV obce Daskabát.
4. Informaci starosty o konkrétních schůzkách včetně zápisů ohledně kanalizace a ČOV.
5. Informaci starosty o konání obecních hodů 17. – 18. 5. 2014 v režii nájemce KD na hřišti a
Honebního společenství.
6. Informaci starosty o konání voleb do Evropského parlamentu 23.-24. 5. 2014 a
komunálních voleb v říjnu 2014.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání.
2. Volbu návrhové komise.
3. Ověřovatele zápisu.
4. Uspořádání obecní akce ke 130. výročí založení základní školy a 50. výročí založení
mateřské školy v termínu od 27. do 29. června 2014. Program je průběžně zpracováván.
Náklady spojené s akcí bude hradit obec Daskabát s přispěním sponzorských darů, předpoklad
je 100.000,- Kč.
5. Uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru projektanta pro stavbu „Kanalizace a ČOV
obce Daskabát“ s firmou VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc-Hodolany, IČ
25893173.
6. Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na
akci „Průzkumy a dokumentace kanalizačních přípojek v obci Daskabát“ s firmou Ing.
Antonín Hanák, I. P. Pavlova 854/16, 779 00 Olomouc, IČ 10618252.
7. Provedení přechodného dopravního značení na komunikaci II/437 dle technické
dokumentace, kterou předložila firma Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova
222/2, 779 00 Bystrovany, IČ 27848116.
8. Uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Daskabát – U lesa, propojení kanalizace“ na p.
č. 114, 564 v k. ú. Daskabát se stavebníkem Ladislavem Svákem, Sokolská 536/22, 779 00
Olomouc.
9. a) uzavření smlouvy o právu provést stavbu na p. č. 331 v k. ú. Daskabát, a to prodloužení
vodovodu a plynovodu včetně 2 přípojek ke 2 rodinným domům mezi obcí Daskabát a p.
Miroslavem Nádvorníkem, 779 00 Daskabát 48. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
podepsat smlouvu.
b) uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu součásti distribuční soustavy– stav. úprava NNk na dotčeném pozemku
p. č. 331 v k. ú. Daskabát s hodnotou náhrady 1.000,- Kč mezi obcí Daskabát a společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Děčín VI-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
10. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 236 v k. ú.
Daskabát s hodnotou náhrady 1.000,- Kč mezi obcí Daskabát a společností ČEZ Distribuce, a.
s., se sídlem v Děčíně, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02. .
11. Uzavření smluv o dodávce vody s odběrateli vody dle předloženého konceptu.
12. Předložený koncept zápisu do obecní kroniky za rok 2013.
13.Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Daskabát v plné výši dle přílohy č. 1 k
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., od 1. dubna 2014, kromě místostarosty.

14. Poskytnutí finančního příspěvku zájmovým organizacím v obci – jmenovitě Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska – SDH Daskabát, Honební společenstvo, Veverky
z Daskabátu (kroužek mladých myslivců při OMS Olomouc), Sdružení občanů a sousedů ve
výši 10.000,- Kč pro rok 2014 na činnost a provoz. Bude s nimi uzavřena smlouva o veřejné
finanční podpoře, organizace do konce roku 2014 doloží, jak s penězi naložily. Případné další
požadavky na vyplacení jiných finančních prostředků nebudou akceptovány.
15. Rozpočtové opatření č. 1/2014.
16. Účetní odpisový plán pro rok 2014.
17. Podání žádosti o příspěvek ve výši 20 tis. Kč z rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého
kraje, který by byl použit na krytí nákladů na konání akce „IV. Sjezd rodáků a přátel obce
Daskabát, 130 let založení základní školy a 50 let založení mateřské školy“.
18. Provedení drobných oprav kulturního domu na hřišti, které uhradí nájemce.
19. Poskytnutí finančního příspěvku v hodnotě 26 tis. Kč JSDH Daskabát na zakoupení 2 ks
zásahových obleků.
Zastupitelstvo obce starostovi ukládá:
1. Aby zajistil na náklady obce Daskabát projekt od firmy VISSO na část kanalizační přípojky
– stoky od kaple po číslo popisné 32 a zjistil, proč nebylo řešeno v původním projektu.
2. Podepsat smlouvu na výkon autorského dozoru projektanta pro stavbu „Kanalizace a ČOV
obce Daskabát“ s firmou VISSO s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc-Hodolany, IČ
25893173.
3. Podepsat smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na
akci „Průzkumy a dokumentace kanalizačních přípojek v obci Daskabát“ s firmou Ing.
Antonín Hanák, I. P. Pavlova 854/16, 779 00 Olomouc, IČ 10618252.
4. Podepsat smlouvu o právu provést stavbu „Daskabát – U lesa, propojení kanalizace“ na p.
č. 114, 564 v k. ú. Daskabát se stavebníkem Ladislavem Svákem, Sokolská 536/22, 779 00
Olomouc.
5. Podepsat smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 331 v k. ú. Daskabát s panem
Miroslavem Nádvorníkem a podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu součásti distribuční soustavy – stav. úprava NNk
na pozemku p. č. 331 v k. ú. Daskabát se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
v Děčíně, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02.
6. Podepsat smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 236 v k. ú.
Daskabát se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02.
7. Podepsat smlouvy o dodávce vody s odběrateli vody z obecního vodovodu obce Daskabát.

Antonín Venclík
starosta
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