Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přáslavice
Č. 2/2014, konaného dne 20. 1. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1 .4.
1.5.
1.6.
1 .7.
1.8.
1.9.

Zapisovatelku p. Čepovou Jarmilu
Ověřovatele zápisu p. Horákovou Jarmilu a p. Bartoňka Jana
Rozšířený program zasedání
Umístění zpomalovacích radaru na sloupy veřejného osvětlení vlevo ve směru jízdy
Výši měsíční odměny pro místostarostu od 1. 1. 2014
Výši měsíční odměny pro členy zastupitelstva předsedy výboru komisí od 1. 1. 2014
Podání žádosti do motivačního programu společnosti Elektrowin
Podání žádosti o dotaci na akci „Svážíme bioodpad z obce“
Podpis smlouvy a dodatku smlouvy na zpracování žádosti o dotaci s flrrnou Ing. David
Plíštil Ph.D.
1 .1 0.Provedení zateplení střechy dětského koutku i v případě nepřidělení dotace
.11 .Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v mateřské škole a v odloučeném pracovišti
mateřské školy základní škole
.12. Osazení nové kamery u restaurace Bumbálka
1.13. Podání žádosti o zkrácení vázací doby na byty postavené s dotací pro příjmově
vymezené občany
1.14. V případě možnosti podat žádost 7 programu LEADER na opravu chodníku
1.15. Nepodání žádosti na zateplení hasičské zbrojnice
.16. Podání žádosti o dotaci na zpomalovací semafor)
1.17. Podpis smlouvy o likvidaci bioodpadu s firmou FLENEXA s.r.o.. v případě nižších
nebo srovnatelných cen, než jsou stávající
1.18. Upravurozpočtuč. 132013
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1. Plnění usnesení z minulého zasedání
2.2. Výši měsíční odměny pro starostu obce od 1. 1.2014
2.3. Doplnění žádosti o dotaci na zateplení Dětského koutku Přáslavice
2.4. Pověření Bartoňka Jana provedenim oprav na dětském koutku
2.5. Pruběh doplňování žádosti o dotaci na Revitalizaci centra obce Přáslavice
2.6. Provedení inventarizace 2013 bez závad
2.7. Poškození dvou odpadkových košu
2.8. Rozbití dvou oken na rozhledně
2.9. Opravu osmi kontejneru na separovaný odpad chybějící kolečka
2.10. Ulomení dvou dopravních značek v obci
2.11. Souhlasné prohlášení o navrácení historického majetku obce stráni ve Vrtově
2.12. Učast starosty na školení o veřejných zakázkách
2.13. Dokončení instalace bezdrátového rozhlasu v obci
2.14. Jednání ohledně cesty za obecním úřadem
2.15. Zpracování monitorovacího hlášení obce
2. 16. Zabezpečení akce Zmrzlé Hanák
2.17. Organizaci a zajištění obecního plesu
2.18. Zřízení kompostárny v lokalitě bývalého Telecomu

Zastupitelstvo neschvaluje:
3.1. Umístění stájí pro koně p. Jablončíkové Jany na stávajícím pozemku u sídliště
3.2. Provedení nepovinného měření radonu v základní a mateřské škole

Ověřovatelé:

Horáková Jarmila

Bartoněk Jan

Ing. Čestmír ochovanský
starosta obce

