Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 1/2011 konaného dne 18. 1. 2011
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.

zapisovatelku Ing. Máru Gillarovou
ověřovatelé zápisu Libora Havlase a Ing. Jiřího Vítečka.
rozšířený návrh programu zasedání zastupitelstva.
přijetí dotace na „Chod obecního úřadu“.
Rozpočtové opatření 8/2010.
Rozpočtový výhled Obce Přáslavice na období 2011 —2015.
Kupní smlouvu na odkup pozemku p.č. 1115/21 za dohodnutou cenu 1 640,- Kč.
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Přáslavice.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství obce.
výši poplatku na poplatníka 1104,- Kč/osobu/rok.
úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady a plánovanou úhradou od odběratelů z
rozpočtu obce.
Opatření obce č. 1/2011 —stanovení výše stočného za rok 2010.
obnovu obecního lesa v prostoru „Pod skalou“.
odměnu místostarosty a odměny členů zastupitelstva, kteří jsou i předsedy výboru
nebo komise.
zvýšení nákladů na dopravní obslužnost dle cenových nabídek.
postupnou intenzifikaci COV.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1. plnění usnesení z posledního zasedání.
2.2. Program obnovy venkova Obce Přáslavice na období 2011 —2015.
2.3. jednání s Ccskou spořitelnou, a.s.
2.4.
seznam dlužníkůk 31.12.2010.
2.5.
Oznámení nájemníkům o zvýšení nájemného k 1.4.2011.
2.6.
výsledek přidělování uvolněných bytů.
2.7.
veškeré pohledávky k 3 1.12.2010.
2.8.
průběh inventarizace.
2.9.
společnou žádost o dotaci za Mikroregion Bystřička.
2.10. odměnu starosty obce.
2.11. že změny ve výši odměn se netýkají zaměstnanců obce.
2.12. přípravy Obecního plesu.
2.13. přípravu jednodenního zájezdu pro zaměstnance obce do termálních lázní do
Rakouska do městečka Laa.
2.14. řešení problematiky vydání historického majetku obcí v majetku MO CR.
2.15. přípravy na rekonstrukci MS a kritéria přijetí dětí do MŠ.
2.16. dostavbudomuč.p. 142.
Ověřovatelé:
Libor Havlas
Ing. Jiří Víteček

Ing. Čestmk Rochovanský
starosta obce

