Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přáslavice
Č. 5/2014, konaného dne 7. 4. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zapisovatelku p. Čepovou Jarmilu
Ověřovatele zápisu p. Smutného Václava a p. Poslušného Ceňka
Rozšířený program zasedání
Podpis smlouvy o poskytnutí úvěru s Ceskou spořitelnou ve výši 7,5 mil. Kč na
profinancování akce „Centrum obce odpočívková zóna Přáslavice“
1.5. Podání žádosti o dotaci na energetické úspory ZS a OU
1.6. Zpracováni projektové dokumentace pro náhradní kolaudační rozhodnutí na kanalizaci
obce Ing. Brtníkem Pavlem
1.7. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rozšíření sportovního
areálu Ing. Bohumilem Rochovanským
1.8. Provedení geodetického zaměření sportovního areálu P. Krčmářovou Alexandrou
1.9. Zpracování projektové dokumentace v části obce Hliník Ing. Losenickým Zbyňkem
1.10. Provedení geodetického zaměření části obce Hliník p. Krčmářovou Alexandrou
1.11. Zpracování projektové dokumentace v části obce Ořechovka Ing. Brtníkem Pavlem
1.12. Provedení geodetického zaměření části obce Ořechovka p. Krčmářovou Alexandrou
1.13. Opravy chodníků na Stádle firmou JAHN Josef s.r.o.
1.14. Přípravu přívodu elektřiny pro zpomalovací semafor, případně radar a záměr opravy
chodníku dotčeného touto přípojkou
1.15. Zadání vypracování studie na intenzifikaci COV Kocourovec firmou SIGMAINVEST
spol. s.r.o.
1.16. Podpis smlouvy o příspěvku na čimiost Bystřička o.p.s. ve výši doplatku na mladé
hasiče SDH Přáslavice
1.17. Zachování původního stavu komunikace za hunmy za obecním úřadem, legalizaci
původního stavu komunikace
1.18. Změnurozpočtuč. 1/2014
1.19. Odprodej pozemku p. Maršálkové Jarmile
1.20. Zřízení cvičiště pro psy ve sportovním areálu
1.21. Uzavření smlouvy na provedení těžebních prací s kupní smlouvou na koupi
vytěženého dřeva se Zdeňkem Vysloužilem
1.22. Podání odvolání proti výjimce a o dodatečném povolení stavby Dřevostavba stáje
pro koně Jablončíkové Jany
1.23. Poskytnutí příspěvku na činnost pro SPCCH a CZS
1.24. Podpis nové smlouvy s firmou EKO-KOM
1.25. Zřízení parkoviště a úpravy obecního pozemku Jiřím Bartoňkem
1.26. Pronájem pozemku u pneuservisu Jiřímu Bartoňkovi
—

.

—

—

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

Plnění usnesení z minulého zasedání
Průběh přípravy a realizace akce „Centrum obce odpočívková zóna Přáslavice“
Akceptování žádosti o dotaci na vozidlo a nádoby na bioodpad
Závěrečnou monitorovací zprávu o sběrném dvoře
2.5. Přidělení uvolněných bytů a dlužníky na nájenmém obci
2.6. Provádění výměny oken za plastová na bytových domech
2.7. Přidělení uvolněných bytů a dlužníky na nájemném obci
2.8. Provedení kontroly Všeobecné zdravotní pojišťovny
2.9. Neodprodání pozemku p. Zlámalovi Iljovi
—

2.10. Zvýšení nájmu za pozemky fimiou Agra Velký Týnec
2.11. Upravy balkonů na velkém sále
2.12. Pořádání cyklovýletu Mikroregionu Bystřička
2.13 .Kontrolu hospodaření Mikroregionu Bystřička
2.14. Pořádání soutěží základních škol v Tršicích
2.15. Pořádání čištění toku Vrtůvky
2.16. Provádění oprav v základní škole
2.17. Cenovou nabídku na úpravy kotelny v základní škole
2.18. Nutnost zřízení nové třídy pro výuku v základní škole
2.19. Přípravu voleb do Evropského parlamentu

Ověřovatelé:

Poslušný Čeněk

»

Smutný Václav

Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce

