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Přítomni : lng. Nedělník,'Í
lng. Kopeň, ing. Šíma.
i

"O

jednotlirným rozpracovaným bodům :
1 ). Hasičská zbrojnice.
lng. Šímazpracuje materiál pod názvem : ,,Vých ozí zpráva o objektu ,, kter},i
bude sloužit jako podklad pro dalšíjednáníjako je např. řešení sociálek,
kanceláře rychlé roty, dílen, parkování strojů, místnosti pro hasiče, umístnění
obecní policie v objektu, využitístřešních prostor, existence jeslí atp. Termín
K

leden 2018.

2) Balastní vody

Komise iniciovala rozeslání dopisů případným zájemcům o zpracování studie
balastních vod. Rozeslány byly údajné27.1,1,.2017.
V této souvislostije nutno pracovat na ,,Zadání studie ,,, kde je nutno
rozhodnout , co vlastně chceme a do jaké hloubky očekáváme řešení.
Výstupem by mělo b,it konkretní, originální řešení s dobrou návratností.
Komise už obecné zadání pro celou kanalizaci zpracovala a předložila rad, ale
je třeba upřesnit požadavky např.na lokalizaci zdrojů a na řešení odvádění atd.

3)

ing.Křetinský.

Komise doporučíing. Křetinskému ústy ing. Kopeně legální postup, žádostío
změnu územního plánu resp. o revokaci usnesenízastupitelstva s tím,že
, nebyla shledána dostatečná vůle k jinému řešení.
4) Zdr avotn í středisko.
tng. Šímase obrátil na ing. Karpalu s žádostío zprávu

o stavu

rozpracovanosti

projektu zdravotního střediska , bez reakce .
Podle našich zjištění byla 26.1L.2OI7 podána Žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení" a prováděcídokumentace by
měla btýt k dispozici na konci ledna
podle dodatku č. 3 měla b,ýt dokumentace pro stavební povolení hotova do
.29.9.2077.
Komise upozorňuje na skluz, který můžekomplikovat realizaciZS do konce
volebního období a navrhuje , aby jednáním bylo dosaženo, že rnýkaz uýměr
bude mít obec nejpozději do konce roku.
Dále komise upozorňuje na potřebu konzultovat s HS Ocasion s,r,o. možnosti
plnění předmětů smlouvy - zejména podání žádosti o dotaci.

5) Připojení k Ostravě

.

lng. Nedělník doplníZápis Komise z23.LI.2O17 o přílohu
......" formou odevzdání do pošty OU.

, a připojeníobce

6) Komise byla ing. Augustinem informována o jednánís obchodní ředitelkou

OVAKu.
lng. Nedělník upozornil na to, že je třeba trvat na řešenídůsledkůporušení
smlouvy v roce 2Ot6, kdy v 1. Pololetí 2a!6 nebylo provedeno měření , což
mohlo mítza důsledek škodu pro obec. Obecný termín promlčeníjsou tři roky
od doby, kdy se o tom obec dověděla .

7)Termín dalšíhojednání Komise se stanoví na27.Il.v 17..hod. na OU nebo
někde jinde. popř. jindy po domluvě
Zapsal ing. Nedělník

