Zpráva o činnosti Rady obce Zdíkov
Období 15.3.2022 – 20.4.2022
Počet jednání RO v uvedeném období:

4

Rada obce Zdíkov v tomto období projednala/schválila:


Finanční dar T. Bonhardovi na pořádání běžeckého závodu v okolí Masákovy
Lhoty dne 17.4.2022 ve výši 5 tis. Kč



Finanční dar pro spolek Horní Králováci, z.s. na rok 2022 ve výši 20 tis. Kč



Nabídku na regeneraci fotbalového hřiště ve Zdíkově firmou Český trávník,
s.r.o. v ceně do 70 tis. Kč bez DPH



Vzala na vědomí poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění kůrovcové
kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ve výši 1.719.784,- Kč od KÚ JK



Vyhlášení záměru na prodej nepotřebného majetku – TATRA 148, CAS-32 a
dne 20.4.2022 vyhodnocení nabídek. Vůz prodán nejvyšší nabídce za 137 tis.
Kč



Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce „Úpravy zasedací místnosti a
zázemí pro knihovnu a spolkovou činnost ve Zdíkově (výběr dodavatelů bude
probíhat dle Vnitřní směrnice č. 1/2021 o zadávání VZMR dle čl. 5, odst.5.3.b)



Akci „Prodloužení kanalizace a vodovodu Pergler“, kterou provede firma DS
Servis, s.r.o. v ceně 352.910,66 Kč



Navýšení ceny na rekonstrukci koupelny v obecním bytě v Putkově o 52.368,Kč bez DPH – vícepráce vzniklé v průběhu rekonstrukce



Opravy lesních cest v obecních lesích v ceně do 700 tis. Kč bez DPH



Dodatek ke smlouvě o svozu biologického odpadu s firmou Stavoplast KL,
spol. s r.o. – změna ceny za odvoz jednoho kontejneru (1.408,- Kč bez DPH)



Smlouvu o sběru odpadu s Městskými službami Vimperk, s.r.o. – zvýšení
paušální roční odměny za likvidaci odpadů odložených ve sběrném dvoře



Konání sportovních, kulturních a společenských akcí do OZV o nočním klidu
(bude postoupeno ZO)



Reklamaci spotřeby vody a prověření vodoměru (p. Klímová Zdíkovec) – na
základě předložené dokumentace se reklamace zamítá



Účetní závěrku ZŠ a MŠ za rok 2021 a převod výsledku hospodaření do
rezervního fondu ve výši 553.391,09 Kč a zároveň čerpání prostředků
z rezervního fondu k dalšímu rozvoji organizace. Dále pak odpisový plán ZŠ a
MŠ Zdíkov na rok 2022



Výrobu a osazení nového herního prvku na dětské hřiště „U jasanu“ ve
Zdíkově v ceně do 80 tis. Kč



Zvýšení rozpočtu na akci „Prodloužení vodovodu a kanalizace Zdíkovec“ (k
bývalému JZD) na částku 693.169,- Kč bez DPH (zvýšení cen materiálu).
Jedná se o bod bývalý bod RO 21/206



Rozpočet na opravu mostu na Ostrov v ceně 133.433,- Kč bez DPH. Dřevo
bude z obecních lesů. Talková impregnace není zahrnuta v ceně nabídky



Rozpočtová opatření č. 3 ze dne 15.3.2022 a č. 4 ze dne 29.3.2022



Program XXX. zasedání zastupitelstva konaného dne 4.5.2022 od 17.00
hodin v ZŠ Zdíkov

Na pravidelných poradách starosty, místostarostky a zaměstnanců obce byly
projednány:
Podněty z jednání ZO:
* Dát do pořádku web obce Zdíkov – aktuální info, fotky a články z akcí
* Vyzvat majitele viz. zpráva KV – pronájem, koupě, zábor – bude řešeno RO
* postupně vyměňovat žárovky ve veřejném osvětlení

Další požadavky z minulých ZO:



Pronájem Petr Novotný (prodej neprošel) – zatím nepodal žádost do rady
Vyčistit okolí „Kluziště“

Ve Zdíkově, dne 21.4.2022, zpracovala Iva Loziášová

