Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 7/2012 konaného dne 8. 8. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

1.14.
1.15.

zapisovatelku zápisu ze zasedání Ing. Máňi Gillarovou.
ověřovatele zápisu Václava Smutného a Jozefa Rožmana.
rozšířený program zasedání v navrženém znění.
účast ve dražbě, k nabytí pozemků p.č. 1408/11 a p.č. 1772/6 v k.ú. Přáslavice u
Olomouce a úhradu dražební jistoty ve výši 10 000,- Kč.
vybudování propojení optickým kabelem mezi rozhlednou, obecním úřadem a
základní školou.
přechod k novému poskytovateli internetového připojení Miroslav Klement
Přáslavice.Net.
Smlouvu o zřízení věcného břemene pro plynovou přípojku k RD Cestmíra
Rochovanského, Přáslavice č.p. 316.
souhlas s převodem nájemní smlouvy ordinace praktického lékaře z ~‘zické osoby
MUDr. Peter Keller na novou obchodní firmu: Ordinace MUDr. P. Keller, s.r.o. na
adrese provozovny Přáslavice, č.p. 290.
podání žádosti o dotaci z OPZP na podporu rozvoje nakládání s odpady.
návrh úpravy rozpočtových prostředků změnu č. 6.
vyúčtování akcí pořádaných SDH Přáslavice s finanční podporou obce.
příjem dotace na Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě
varovného a vyrozumívacího systému pro obce Mikroregionu Bystřička.
profinancování a doflnancování podílu obce na Zpracování digitálního povodňového
plánu a vybudováni sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce Mikroregionu
Bystřička z rozpočtu obce.
Přílohu č.1 ke Smlouvě o ekonomickém poradenství vedení mzdové agendy s firmou
Korac spol. s r.o.
úplatné zřízení věcného břemene pod komunikací 11/437 pro splaškovou kanalizaci stoky
Přáslavice, osada Kocourovec.
bezúplatný převod kanalizace od manželů Kummerových Víta a Bohuslavy do
majetku a provozování obce.
—

—

—

—

1.16.

.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

plnění usnesení z posledního zasedání.
pokračující práce na opravě chodníků.
dotaci z OPZP na zateplení dětského koutku a její řešení do konce roku 2014.
pan Josef Rubáček se bude starat o pořádek a sečení trávy v okolí hostince Na Dolní
a samoobsluhy.
obec neuvažuje o prodeji budovy potravin na sídlišti, které je vlastníkem.
novelu rozpočtového určení daní RUD.
zrušení telefonních automatů v Přáslavicích naproti obecního úřadu a na Kocourovci.
postup povolení kanalizace na Kocourovci, splaškové kanalizace stoky „C“
Přáslavice, osada Kocourovec.
děkovný dopis Diakonie Broumov.
dlužníky na nájemném.
—

—
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Ověřovatelé:
Václav Smutný
Jozef Rožman
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Ing. Čestmír l‘chovanský
starosta obce

