Usnesení
z 89. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. července 2018 v 17.00 hodin na Obecním
úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Kontrolu usnesení.
Rozpočet na výstavbu nové lávky v osadě „Hluchová“ ve výši 20.930,-- Kč – viz. příloha.
Rozpočtová opatření č. 19, 20, 21, 22, 23 a 24 – viz. příloha.
Poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Důstojnost se sídlem
náměstí Míru 3287/13, 767 01 Kroměříž ve výši 20.000,-- Kč na částečné pokrytí
provozních nákladů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Nýdku čp.
100.
5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Obecně prospěšnou společností
Důstojnost – viz. příloha.
6. Poskytnutí neinvestiční dotace Sociálním službám města Třince, příspěvková
organizace se sídlem Habrová 302, 739 61 Třinec ve výši 20.000,-- Kč na částečné
pokrytí provozních nákladů v zařízení Domov Nýdek.
7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se Sociální služby města Třinec, příspěvková
organizace – viz. příloha.
8. Smlouvu o zajištění ochrany osobních údajů a bibliografických záznamů knihovny při
automatizovaném zpracování s PhDr. Danou Nalepovou, M. Chasáka 3146, 738 01
Frýdek – Místek – viz. příloha.
9. Smlouvu o poskytování služeb nebo prací s HZS MSK ČR – viz. příloha.
10. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-8013789/VB4 Nýdek, 1006/1,
Horáček NNk+NNv – viz. příloha.
11. Výrobu upomínkových předmětů pro Základní školu v Nýdku za cenu do 10.000,-- Kč.
12. Nabídku p. Valalíkové, Vsign s.r.o. na výrobu pamětní tabule dřevěnky čp. 78 včetně
její montáže – viz. příjloha.
13. Provedení postřiku fotbalového hřiště v Nýdku fungicidním přípravkem proti porostu
kornatky dle nabídky (Břetislav Sojka, Zprostředkovatelské služby, údržba sportovišť,
prodej) - viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:
1. Požadavek rozšíření veřejného osvětlení v chatovišti v osadě „Střelmá“.
2. Dopis p. ……………………………. (KSČM), týkající se pomníku osvobození v obci Nýdek.

3. Požadavek Mgr. Jindřicha Lorisze, děkana v.v., týkající se výstavby parkoviště u
katolického kostela.

V Nýdku dne 1. srpna 2018.

Mgr. Jan Konečný
starosta obce Nýdek

