Usnesení
ze 76. schůze Rady obce Nýdek konané dne 10. ledna 2018 v 17.00 hodin na Obecním
úřadu v Nýdku.
Rada obce schvaluje:
1. Kontrolu usnesení.
2. Pronájem nebytových prostor v objektu bývalé lékárny v obci Nýdek
…………………………….. Nýdek za účelem vybudování a provozování cukrárny, kavárny a
prodejny zdravé výživy za cenu 1,-- Kč/rok, po prvním roce za cenu 800,-- Kč/m2/rok.
3. Smlouvu o dílo č. NYD18_SOD s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava na
tvorbu GIS obce Nýdek pro rok 2018 – viz. příloha.
4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 21718 s Regionálním centrem EIA s.r.o., Lidická 1,
742 83 Klimkovice týkající se zpracování „Podkladu pro prodloužení platnosti
stanoviska EIA“ k záměru Lanová dráha Nýdek – Čantoryje – viz. příloha.
5. Odměnu …………………………………… za provádění zimní údržby a prací spojených s ní ve
výši 250 Kč/hod.
6. Finanční dar Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na poříčí 1041/12, 110 00
Praha 1 ve výši 300,-- Kč na zajištění provozu.
7. Poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice
11, 739 61 Třinec ve výši 5.000,-- Kč na zajištění provozu sociální pobytové služby
Domova pro seniory.
8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 3/2018 ve výši 5.000,-- Kč Obecně
prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice 11, 739 61 Třinec – viz. příloha.
9. Cenovou nabídku Značení cest s.r.o., Martin Walach na realizaci výstavby svodidla u
MK v osadě „Střelmá“ nad pozemkem p.č. 344/2 v k.ú. Nýdek – viz. příloha.
10. Finanční částku za zapůjčení automobilu „Citroën Jumper“ve vlastnictví obce Nýdek ve
výši 300,-- Kč/den včetně DPH.
Rada obce bere na vědomí:
1. Možnost výstavby chodníku od schodiště z osady „Odmiarek“ k budově Základní školy
a mateřské školy v Nýdku.
2. Požadavek umístění 3 ks nových svítidel v osadě Gora.
3. Informaci o havarijním stavu lávky z „Hluchové“ do osady „Poledná“.
4. Diskusní příspěvky 76. schůze Rady obce Nýdek.
V Nýdku dne 15. ledna 2018.
Mgr. Jan Konečný
starosta obce Nýdek

