Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 5/2011 konaného dne 17. 5. 2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1 .6.
1.7.
1.8.
1 .9.
1.10.
1.11.
1.12.

zapisovatelku Ing. Máru Gillarovou.
ověřovatele zápisu Libora Havlase a Václava Smutného.
rozšířený návrh programu zasedání zastupitelstva.
projednávání případné výjimky z minimálního počtu žáku začátkem září 2011.
rozpočtové opatření č. 3.
výměnu akumulační nádoby v Domově pro seniory firmou Provádění staveb
Olomouc, dle cenové nabídky.
dodavatele na opravu a údržbu veřejného osvětlení a rozhlasu firmu pana Bohuslava
Niesnera z Velkého Ujezda, č.p. 329.
podání žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas v obci v rámci žádosti mikroregionu
Bystřička na protipovodňová opatření.
profinancování a doplatek obce v případě přidělení dotace na bezdrátový rozhlas.
opatření, aby diskotéky na obecní zahradě probíhaly v poklidu.
nákup identifikačních pásek na označení zletilých a nezletilých návštěvníku diskoték.
podat žádost o dotaci z Ministerstva životního prostředí na komunitní kompostárnu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

plnění usnesení z posledního zasedání.
seznam a pořadí přijatých dětí do MS na školní rok 2011 2012.
předpokládaný počet žáku základní školy od 1.9.2011.
Výroční zprávu základní a mateřské školy o hospodaření školy za rok 2010.
seznam dlužníku.
Závěrečný účet Obce Přáslavice za rok 2010.
pruběh jednání o odprodeji části pozemku z duvodu rozšíření a intenzifikace ČOV
Přáslavice.
provoz COV na Kocourovci.
upravený návrh systému svozu odpadů firmy REMIT.
vrácení dotace Olomouckému kraji týkající se veřejného osvětlení v Přáslavicích.
přípravu akce Cyklovýlet mikroregionu Bystřička.
přípravné práce a celkové zajištění akce Sportovní hry základních škol mikroregionu
Bystřička.
kulturní akce v obci.
dopis ministra financí o předluženosti obce a návrh starosty na řešení této situace.
účast v soutěži Vesnice roku 2011 a prezentaci naší obce.
problém s pozemkem p.č. 163 31 Ing. Jiří Chudoba.

Ověřovatelé:
Libor Havlas

A

Václav Smutný

Ing.
starosta obce

