Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 6/2011 konaného dne 7. 6. 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.
ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Vítečka a Jozefa Rožmana.
program zasedání v navrženém znění.
vybudování jednoho oddělení mateřské školy v základní škole s předpokládanými
náklady cca 200 tisíc Kč.
Závěrečný účet za rok 2010.
odkoupit pozemek od paní Věry Mádrové, p.č. 582 164 o výměře cca 194 m2 v ceně
100,- Kč m2.
Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ve formě unifikovaného
přístřešku, tzv. E-domku.
Dohodu o spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdroju
pocházejících z domácností s firmou EKOLAMP s.r.o.
Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru s firmou EKOLAMP s.r.o.
Smlouvu s firmou ELEKTRO WIN a.s. o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení.
Obecně závaznou vyhlášku č. 3 2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psu na
veřejném prostranství v obci Přáslavice a vymezují prostory pro volné pobíhání psu.
Záměr bezúplatného převodu obecního majetku části cyklostezky obci Daskabát a
městysu Velký Ujezd.
odprodej pozemku p.č. 887 6 o výměře 49 m2 v ceně 70,- Kč m2 Vodohospodářské
společnosti Olomouc.
úhradu stočného v daném roce za daný rok zálohově a vyúčtování v roce následujícím.
úhradu záloh stočného v roce 2011 za rok 2011 v měsíci říjnu a listopadu 2011.
výši zálohy stočného za rok 2011 24,- Kč m3 při spotřebě dle směrných čísel.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

plnění usnesení z posledního zasedání.
správu bytového hospodářství.
nesouhlasné stanovisko manželu Trnavských k odprodeji pozemku.
zprávy zjednání mikroregionu Bystřička.
návštěvu hodnotitelské komise Olomouckého kraje ohledně účasti obce Přáslavice v
soutěži Vesnice roku 2011.
rozhodnutí Uřadu práce ČR v Olomouci o neschváleni finančního příspěvku na naše
uchazeče.
změnu zákona o DPH.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1 .1.

Smlouvu o poskytování servisních služeb od Moravské vodárenské, a.s. na provoz
COV Kocourovec.

Ověřovatelé:
Ing. Jiří Víteček
Jozef Rožman
Ing. Čest
starosta obce
‘

