Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přáslavice
Č. 212013, konaného dne 18. 2. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1. Zapisovatelku p. Cepovou Jarmilu
1.2. Ověřovatele zápisu p. Bartoňka Jana a pí. Horákovou Jarmilu
1.3. Rozšířený program zasedání
1.4. Rozpočtové opatření č. 1/2013
1.5. Podání žádosti o dotaci na Dětský park v základní škole
1.6. Podání žádosti o dotaci na opravu chodníků na Stádle
1.7. Provedení výměny oken v budově šaten Fotbalového klubu na náklady obce, v případě
nepřidělení dotace z dotačního programu LEADER
1.8. Podání žádosti o dotaci na revitalizaci obce Přáslavice
1.9. Nedoplatek za provoz COV a kanalizace Přáslavice a COV a kanalizace Kocourovec
bude uhrazen z rozpočtu obce Přáslavice
1.1 0.Firmu JAHN Josef na zateplení bytového domu č.p. 214 a 215
1 .11 .Podepsání dohody o vzájemné spolupráci s Obcí Mrsklesy
1 .12. Provádění odborného dohledu a poradenství pro oblast BOZP a PO p. Svábem M.
1 .13. Uzavření plánovací smlouvy s Jaroslavem Skoupilem
1.14. Možnost pronájmů pozemků p. Vysloužilovi Z. za předběžnou cenu 1,- Kč/m2
1.15. Firmu ELPREMO na zajištění modernizace řídícího systému na COV Přáslavice
1.16. Přípravu na rekonstrukci COV Kocourovec na přečerpávací stanici
1.17. Možnost rozšíření katastru obce Přáslavice o část prostoru VVP Libavá
1.18. Nabytí historického majetku obce dle zákona č. 172/1991 Sb.
1.19. Nabídku cen elektřiny od fy CEZ na rok 2014
1.20. Možnost doplnění přechodu na státní silnici 11/43 7 u křižovatky u hodin
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1. Plnění usnesení z minulého zasedání
2.2. Neposkytnutí dotace na techniku na sběr odpadu
2.3. Podání žádosti o příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Přáslavice
2.4. Podání žádosti o dotaci pro Fotbalový klub Přáslavice
2.5. Průběh a podání žádosti o dotaci na energetické úspory na obecním úřadě a v základní
škole Přáslavice
2.6. Výbčrové řízení na bezdrátové rozhlasy v rámci Mikroregionu Bystřička
2.7. Vyklízení společných prostor v bytových domech na sídlišti
2.8. Rekonstrukci bytu v základní škole
2.9. Průběh výměny oken u prvních 22 obecních bytů
2.10. Uložení automobilu na sběrném dvoře
2.11. Provádění oprav na COV Přáslavice
2.12. Zamítnutí dodatečného povolení Dřevostavby stáje pro koně Jany Jablončíkové
2.13. Plánované akce Mikroregionu Bystřička
—

Zastupitelstvo pověřuje starostu:
3.1. Jednáním, zdaje možno převést bytové elektroměry na obec v rámci cenově výhodné
elektrické energie
Ověřovatelé:
Horáková Jarmila
Bartoněk Jan
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