Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přáslavice

Č. 8/2013, konaného dne 23. 9. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1 .1.
1 .2.
1.3.
1.4.

Zapisovatelku p. Čepovou Jarmilu
Ověřovatele zápisu p. Smutného Václava a Mgr. Fojtíkovu Evu
Rozšířený program zasedání
Vítěznou firmu JAHN Josef za nabídkovou cenu na veřejnou zakázku Dětský koutek
Přáslavice
1.5. Projektové práce a autorský dozor Ing. Bohumila Rochovanského na akci Dětský koutek
Přáslavice
1.6. Podpis smlouvy na projektové práce a autorský dozor s Ing. Bohumilem Rochovanským
na akci Odpočinková zóna Přáslavice Revitalizace středu obce“
1 .7. Pořadovník na přidělení uvolněného bytu I + kk
1 .8. Podpis nájemní smlouvy s p. Dragúňovou Pavlĺnou na pozemky ve Vrtově za navržené
nájemné
1.9. Upravu rozpočtu č. 8/2013
1.10. Firmu SEZAKO s.r.o. Prostějov na provedení čištění a monitoringu kanalizace za
nabídkovou cenu
.11. Podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Přáslavice
Kummerová-nové NNk“
1.12. Rozšíření kamerového systému v obci
1.13. Směnu pozemku p.č. 1059/13 za pozemek p.č. 1059/7 s p. Dostálem Břetislavem
1.14. Postavení dočasné stavby na obecním pozemku p.č. 1059/5 a 1059/6
1.15. Upravu nájemní smlouvy Chodilové Zuzany dIenové skutečnosti
1.16. Podpis smlouvy na dodávku elektřiny s finnou CEZ Prodej s.r.o.
.1 7. Podpis smlouvy na dodávku plynu s firmou Slovenský plynárenský podnik CZ a.s.
PRODEJ
1.18. Rozšíření opravy chodníků na úsek od Prečového Po autobusovou zastávku na Stádle
1.19. Opravu komunikace u autobusové zastávky Přáslavice Stádlo u bytovek
1.20. Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč formou daru na provoz Hospice na Svatém
Kopečku
1.21. Finanční vyúčtování hodů a hodové zábavy
—

„

—

-

—

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1. Plnění usnesení z minulého zasedání
2.2. Přípravu voleb do PS Parlamentu CR
2.3. Podání žádosti o dotaci na zateplení obecních budov
2.4. Přípravu realizace akce „Odpočinková zóna Přáslavice Revitalizace středu obce“
2.5. Zajišťovánĺ dodavatelů na sluneční hodiny a úpravu studny v rámci Revitalizace středu
obce
2.6. Předání dvou uvolněných bytů a jejich rekonstrukci firmou JAHN Josef s.r.o.
2.7. Situaci v bytovém hospodářství
2.8. Situaci ohledně vypouštění odpadní vody Miroslava Nováka čp. 150
2.9. Jednání ohledně zpracování žádosti o dotaci na bioodpad
2.10. Vrácení pozemků z ministerstva obrany obci Přáslavice
2.11. Postup opravy chodníků na Stádle
2.12. Poděkování od obce Plav za finanční dar
—

2.13. Opravy v mateřské škole na Sídlišti a náklady na základní a mateřskou školu v letošním
roce
2.14. Protokol z kontroly daňového řízení, provedené Krajským úřadem
2.15. Protokol z kontroly daňových poradců

Zastupitelstvo pověřuje:
3.1 .Pana starostu k jednání o nákupu jednoho až tří zpomalovacích radarů

Ověřovatelé:
Mgr. Fojtíková Eva

Smutný Václav

Ing. Rochovanský Čestmír
starosta obce

