Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přáslaviee
Č. 8/2011. konaného dne 5.9.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zapisovatelku p. Čepovou Jarmilu
Ověřovatele zápisu p. Havlase Libora ap. Horákovou Jarmilu
Rozšířený program zasedání
Výjimku Základní a mateřské školy Přáslavice, příspěvkové organizace z minimálního
počtu žáků v základní škole
1.5. Dofinancování Základní a mateřské školy Přáslavice, příspěvkové organizace, která
nesplňuje vyhláškou stanovený počet žáků v základní škole
1.6. Vyrovnání záporného výsledku hospodaření Základní školy a mateřské školy Přáslavice,
příspěvkové organizace za rok 2010 jeho odúčtováním z rezervního fondu
1.7. Převod pozemků pod cyklostezkou v katastrálním území Daskabát Obci Daskabát
a v katastrálním území Velký Ujezd Městysu Velký Ujezd
1.8. Bezúplatný převod pozemků, ležících mimo krajské komunikace, od Olomouckého kraje.
1.9. Pokračování v přípravách na intenzifikaci COV Přáslavice
1.10. Dodavatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a vyřízení územního
a stavebního povolení na COV Přáslavice firmu VISSO
1.11. Poskytnutí příspěvku Charitě Olomouc na péči o občany obcena rok
1.12. Rozpočtové opatření č. 5/2011 ač. 6/2011
1.13. Předběžný odprodej pozemku p.č. 73/2 manželům Kracíkovým.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Plnění usnesení z minulého zasedání
Přidělení uvolněných obecních bytů
Výměnu vchodových plastových dveří na sídlišti
Plánované budování dešťových kanalizačních přípojek na sídlišti
Jednání ohledně komunikace na Vilkách
Náklady na vybudování odloučeného oddělení mateřské školy v základní škole
Provedení překopu komunikace k novostavbě rodinného domu Rochovanského Cestmíra
Kontrolu Ceské energetické inspekce
Provádění kontroly projektu „Cyldostezka Přáslavice- Daskabát-Velký Uj ezd“
Nejvyšším kontrolním úřadem
2.10. Provedení kontroly na sběrném dvoře firmou Elektrowin a Ekolamp
2.11. Sdělení ministerstva vnitra CR k výběru stočného za rok 2011
2.12. Plánované zmenšení Vojenského výcvikového prostoru Libavá
2.13. Nákup nového traktoru a sekačky a přijetí nových pracovníků
2.14. Přípravu Přáslavských císařských hodů
2.15. Oznámení Ing. Chudoby Jiřího ohledně postříkání jeho pozemku
2.16. Postavení dřevostaveb na pozemku p. Jablončíkové
2.17. Provádění výkupu padaných jablek na sběrném dvoře
2.18. Rekonstrukci kanal. řádu k rekreačnímu objektu manželů Kummerových
2.19. Plánované prodloužení veřejného osvětlení na Vilkách.

Ověřovatelé:
Havlas Libor
Horáková

.

Ing.
starosta obce

