Výpis ze zápisu
z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Daskabát, konaného dne 15. 5. 2014
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání.
2. Informaci starosty o kontrolním dnu stavby „Kanalizace a ČOV“ dne 15. 5. 2014.
3. Informaci starosty o přípravách na „sjezd rodáků“.
4. Informaci starosty o očkování psů dne 17. 5. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání.
2. Volbu návrhové komise.
3. Ověřovatele zápisu.
4. Přijetí dotace z Fondu pro výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury v Olomouckém kraji
ve výši 2 000 000,- Kč na stavbu „Kanalizace a ČOV Daskabát“ od Olomouckého kraje.
5. a) Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské
školy Daskabát, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích.
5. b) Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele
Základní školy a mateřské školy Daskabát, příspěvkové organizace v souladu s vyhláškou č. 54/2005
Sb., v následujícím složení:
Antonín Venclík, starosta obce Daskabát jako předseda konkurzní komise (člen určený zřizovatelem)
Mgr. Libuše Pastyříková jako člen konkurzní komise (člen určený zřizovatelem)
PaedDr. Iveta Stonawská jako člen konkurzní komise (člen určený ředitelem krajského úřadu)
RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, ředitel Základní školy Tršice jako člen konkurzní komise (odborník v
oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy)
Dana Antlová jako člen konkurzní komise (pedagogický pracovník příslušné školy)
Mgr. Michal Hlaváček jako člen konkurzní komise (školní inspektor České školní inspekce)
Ing. Radim Pazdera jako člen konkurzní komise (člen školské rady).
Tajemníkem konkurzní komise je určena Věra Bednaříková (zaměstnanec zřizovatele).
5. c) Aby do doby jmenování nového ředitele Základní školy a mateřské školy Daskabát, příspěvkové
organizace byla dočasným řízením Základní školy a mateřské školy Daskabát, příspěvkové organizace
pověřena Mgr. Markéta Stloukalová.
6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8012697/VB/1, název:
Daskabát, Piková – přípojka do 50m NNk mezi obcí Daskabát a společností ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou společností ELPREMONT
elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, IČ 26871891, týkajícího se zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 14 v k. ú. Daskabát s jednorázovou
náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč.
7. a) Uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420002440 mezi
obcí Daskabát a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČ 25134701.
7. b) Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č.
OS201420002440 mezi obcí Daskabát a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci
1685/17, IČ 25134701.
8. Nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební
povolení s dopracováním do úrovně dokumentace pro provedení stavby a nezbytně související
inženýrskou činnost na akci „Kanalizace a ČOV obce Daskabát – prodloužení stoky B1ab“
předloženou firmou VISSO, s.r.o., se sídlem Olomouc, Tovární 1059/41, IČ 25893173.
9. Uzavření smlouvy o poradenské činnosti včetně dodatku č. 1 mezi firmou PROVEL, s. r. o., se
sídlem Velká Bystřice, ul. Loučná 207, IČ 25824791 a obcí Daskabát.
10. Rozpočtové opatření č. 2/2014.

11. Zplnomocnit společnost Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany, Pavelkova 222/2,
IČ 27848116 k zastoupení a právu podpisu při vyřizování uzavírek a zvláštního užívání, jakož i
k dalšímu jednání se státní správou na pozemních komunikacích v této věci a ke všem právním
úkonům, které jsou k vyřízení povolení v této věci potřebné a které by dle platných zákonů byl
oprávněn zmocnitel učinit sám, včetně přijímání veškerých písemností, podání, odvolání či vzdání se
práva odvolání proti vydanému rozhodnutí. Plná moc se vztahuje na akci: Úprava vodorovného
dopravního značení na sil. II/437 v obci Daskabát.
12. Uzavření dohody o provedení práce s paní Marií Zdařilovou, Daskabát č. p. 116 s odměnou 80,Kč/1 hodinu práce v obecní knihovně.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1.Prodej železného stožáru osvětlení na obecním hřišti.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi:
1. Podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8012697/VB/1, název:
Daskabát, Piková – přípojka do 50m NNk mezi obcí Daskabát a společností ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČ 24729035, zastoupenou společností ELPREMONT
elektromontáže s.r.o. se sídlem Velká Bystřice, ČSA 961, IČ 26871891, týkajícího se zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku p. č. 14 v k. ú. Daskabát s jednorázovou
náhradou za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč.
2. Podepsat smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420002440 mezi
obcí Daskabát a společností EKO-KOM, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/17, IČ 25134701.
3. Podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí
Daskabát a společností EKO-KOM, a. s.
4. Podepsat smlouvu o poradenské činnosti včetně dodatku č. 1 mezi obcí Daskabát a firmou
PROVEL, s. r. o., se sídlem Velká Bystřice, ul. Loučná 207, IČ 25824791.
5. Podepsat plnou moc pro společnost Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany,
Pavelkova 222/2, IČ 27848116 k zastoupení a právu podpisu při vyřizování uzavírek a zvláštního
užívání, jakož i k dalšímu jednání se státní správou na pozemních komunikacích v této věci a ke všem
právním úkonům, které jsou k vyřízení povolení v této věci potřebné a které by dle platných zákonů
byl oprávněn zmocnitel učinit sám, včetně přijímání veškerých písemností, podání, odvolání či vzdání
se práva odvolání proti vydanému rozhodnutí. Plná moc se vztahuje na akci: Úprava vodorovného
dopravního značení na sil. II/437 v obci Daskabát.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1.Petru Zelinkovi, aby svou žádost o povolení přípojky veřejné kanalizace k parcele č. 335 v k. ú.
Daskabát doložil projektem a vyjádřením Magistrátu města Olomouce, že tato akce není v rozporu
s územním plánem.
Antonín Venclík
starosta

