Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 3/2014 konaného dne 17.2.2014
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.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

zapisovatelku zápisu ze zasedání Ing. Máru Gillarovou.
ověřovatele zápisu Ceňka Poslušného a Mgr. Evu Fojtíkovou
program zasedáni v navrženém mění.
podpis smlouvy s firmou Flenexa plus s.r.o. na ukládání bioodpadu na kompostárně v
Přáslavicích.
instalaci kamery ve sportovním areálu.
podání žádosti o dotaci na semafory v Přáslavicích.
dofinancování projektu Semafory v Přáslavicích z rozpočtu obce.
pokud nebude dotace na semafory přidělena, tak instalace jednoho semaforu bude z
rozpočtu obce a bude umístěn při vjezdu do vesnice směrem od Kocourovce.
v případě získání dotace a instalace semaforů v Přáslavicích, budou také instalovány 2
radary na Kocourovci.
vynětí některých položek ze způsobilých výdajů a tyto budou hrazeny z vlastních
zdrojů obce.
starostu obce k jednání o úvěru ve výši 7,5 mil. Kč k zajištění revitalizace obce
Přáslavice.
sluneční hodiny a lampy veřejného osvětlení, které se budou instalovat v rámci
revitalizace obce Přáslavice.
odstoupení od žádosti o dotaci na projekty energetických úspor OU a Zs Přáslavice.
zadat studii efektivnosti převodu COV Kocourovec na čerpací stanici nebo provedení
modernizace COy Kocourovec.
výměnu oken a dveří za plastové v bytech, na schodištích v bytových domech a v
dětském koutku.
podpis Dohod o změně smlouvy č. 9270310359-D, 9270310571-D, 9270310572-D a
9270320570-D.
nové standardy cen a doby životnosti zařizovacích předmětů s platností od termínu
schválení.
úpravu školného pro děti mateřské školy na 400,- Kč měsíčně na 1 dítě od 1.9.2014.
odprodej pozemku p.č. 1857/24 v k.ú. Přáslavice u Olomouce. Zámysl odprodeje byl
vyvěšen na úřední desce od 28.1.2014 do 17.2.2014.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
se
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

splnění usnesení z minulého zasedání v plném rozsahu.
trestní činnost v obci.
podomní prodejce v obci.
průběh prací na dětském koutku a jednání s firmou VESTAV group s.r.o.
pokračování v pracích na přípravě revitalizace obce Přáslavice.
současný stav COV na Kocourovci.
vypracování aktualizovaného pořadníku na přidělení uvolňovaných bytů.
písenmé kontaktování pana Zdeňka Vogla správcem BH Václavem Smutným týkající
výměny jeho bytu.
dlužníky na nájemném.
předpokládané zahájení Komplexní pozenúové úpravy v Přáslavicích nejdříve ve
druhé polovině roku 2014.
žádost pana Bronce Davida.
podpis Směnné smlouvy panem Zbyňkem Šínem.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přáslavice za rok 2013.

2.14‘
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

přechod vlastnických práv historického majetku obce ze státu na obec.
zamítací stanovisko ke stavbě paní Jany Jablončíkové dřevostavba stáje pro koně.
přešetření odvádění a likvidace odpadních vod pana Miroslava Nováka.
finanční vypořádání dotace pro školu „EU peníze základním školám“.
zhodnocení obecního plesu.
úpravu terénu v části obce „Druntlík“.
zprávy z mikroregionu.
—

—

Ověřovatelé:
Čeněk Poslušný
Mgr. Eva Fojtíková
Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce

