Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 10/2011 konaného dne 7. 11. 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.

zapisovatelku zápisu ze zasedání Ing. Máru Gillarovou.
ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Vítečka a Jozefa Rožmana.
program zasedání v navrženém znění.
Obecně závaznou vyhlášku Obce Přáslavice Č. 4/2011 k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, týkající se Pavlíny Supákové coby investora.
realizaci veřejného osvětlení v části obce Vilky.
navýšení rozpočtu pro základní školu o 200 000,- Kč na pořízení termohlavic na
regulaci tepla.
dodatek ke smlouvě s firmou SITA CZ a.s.
nákup 5 ks kontejnerů na bioodpad.
roční příspěvek na rok 2012 obcí do mikroregionu Bystřička ve výši 30,- Kč na
občana.
fmanční příspěvek pro Hospic na Sv. Kopečku ve výši 5 000,- Kč.
Rozpočtové opatření č.8.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
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.
2.16.

plnění usnesení z minulého zasedání.
průběh jednání s manželi Trnavskými ohledně rozšíření COV Přáslavice.
protokol z kontroly Státní energetické inspekce.
jednání na nápravu chyby v katastrálním operátu u pozemku p.č. 73/2 v k.ú. Přáslavice
u Olomouce.
zápis kontroly z Krajského úřadu Olomouckého kraje a odstranění nedostatků.
informace zjednání mikroregionu Bystřička.
návrh rozpočtu mikroregionu Bystřička na rok 2012.
rozpočtový výhled mikroregionu Bystřička na roky 2013—2017.
Výroční zprávu Zs.
podporu Rozpočtového určení daní.
průběh kontroly akce „Cyklostezka...“ Nejvyššího kontrolního úřadu.
Organizační řád Obce Přáslavice.
Příkaz starosty Obce Přáslavice číslo 1/2011 k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků ke dni 31.12.2011.
Příkaz starosty k provedení prohlídek BOZP a požární ochrany.
přípravu na dotace na rok 2012.
seznamy dlužníků.

Ověřovatelé:
Ing. Jiří Víteček
Jozef Rožman

Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce

