Výpis z usnesení zasedání obecního zastupitelstva
Č. 6/2012 ze dne 27.6.2012 v Přáslavicích
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
‘7)

Zapisovatelku pí. Jarmilu Čepovou.
Ověřovatele zápisu pí. Mgr. Evu Fojtíkovou a pí. Jarmilu Horákovou.
Rozšířený program zasedání zastupitelstva.
Uplné zamítnutí projektu centra revitalizace obce.
Zbudování skluzavky a pískoviště za pohostinstvím Na Dolní.
Zhotovehí a osázení směrových tabulí.
Odkup COV Přáslavice od Vodohospodářské společnosti Olomouc a.s. za cenu dle
znaleckého posudku.
8) Přijetí úvěru ve výši 2 mil. Kč od Ceské spořitelny na dofinancování odkoupení části COV
Přáslavice.
9) Ukončení přípravných prací na přečerpávání odpadních vod z obce Přáslavice na COy
Velká Bystřice.
10) Odložení zpracování projektu pro územní a stavební řízení na odvedení odpadních vod
z MC Kocourovec do kanalizace obce Přáslavice dle finančních možností obce.
11) Rozpočtové opatření č. 4.
12) Rozpočtové opatření č. 5.
13) Podání odvolání proti nepřidělené dotaci z programu LEADER
MAS Bystřička pro
Základní školu Přáslavice.
14) Zpracování energetického auditu na základní školu firmou EUROPOINT z Pardubic za
nabídkovou cenu.
15) Odložení dalších přípravných prací na přípravu žádosti o dotaci na zateplení základní školy
a obecního úřadu do doby vyhlášení vhodného dotačního programu.
16) Pověření starosty případným zpracováním a podáním žádosti o dotaci na veřejné osvětlení.
17) Příslib obce na ukládání odpadu na kompostárnu v bývalém Telecomu.
18) Upravený pořadník pro přidělení bytu 2±1 v nadstavbě.
19) Zastavení exekuce proti zemřelému.
—

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Studii na odvádění odpadních vod z MČ Kocourovec do kanalizace obce Přáslavice.
3) Připravované dotační akce.
4) Výroční zprávu o hospodaření Základní školy Přáslavice za rok 2011.
5) Zprávy zjednání.
6) Dlužníky na nájenmém v obecních bytech.
7) Záležitosti ohledně chovu koní pí. Jablončíkové.
8) Zpracování mezd.
9) Doplnění kontejnerů na separovaný odpad.
10) Přemístění kontejnerů na Stádle.
11) Vrácení pozemků armádou ČR.
12) Dlužníky na poplatcích obce.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
I) Výkup pozemků vrácených armádou ČR.

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Eva Fojtíková

Jarmila Horáková

J

Ing. Cestmír Rochovanský
starosta obce

