Výpis z usnesení zasedání obecního zastupitelstva
Č. 4/20 12 ze dne 16.4.2012 v Přáslavieíeh
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zapisovatelku pí. Moniku Frait.
2) Ověřovatele zápisu p. Libora Havlase a pí. Jarmilu Horákovou.
3) Rozšířený program zasedání zastupitelstva.
4) Elektronicky propojit obecní úřad a COV Přáslavice.
5) Vypracování projektové dokumentace týkající se přepojení do COV Přáslavice.
6) Podání žádosti o dotaci v rámci programu LEADER na zateplení stropu, výměnu oken,
výstavbu zahradního altánu a další opravy v ZS Přáslavice.
7) Pořadník na uvolněný byt 1+kk.
8) Pořadník na uvolněný byt 2±1.
9) Podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
stavby s firmou CEZ týkající se vybudování připojení NN na pozemek sl. Mgr. Zlámalové
za Sušírnou.
10) Podpis smlouvy s firmou Provádění staveb Olomouc a.s. pro akci rekonstrukce a přístavba
MS Přáslavice.
11) Podpis smlouvy s firmou Jahn Josef s.r.o. pro akci oprava obecního majetku.
12) Cenu stočného a poplatky za odpad pro podnikatele za rok 2012.
13) Zmonitorování stavu kanalizace v Hliníku.
14)
—

—

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Vyhodnocení plnění programu zastupitelstva obce v roce 2011.
3) Stav projektové přípravy na rozšíření COV Přáslavice, ukončení projektových prací a
uhrazení částky ve výši 119 520,00 Kč včetně DPH za projektovou dokumentaci pro úzenmí
rizem.
4) Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2011.
5) Opravu střechy v ZS Přáslavice firmou Klempířství Bartoněk Jan.
6) Stavební úpravy v kapli Přáslavice a u vstupu do ZS Přáslavice týkající se odvlhčení.
7) Plán akcí mikroregionu Bystřička.
8) Závěrečný účet mikroregionu Bystřička.
9) Označení cyklotras.
10) Dlužníky na nájemném.
11) Pozastavení výměny vchodových dveří u obecních bytových domů.
12) Výsledek jednání hodnotící komise pro akci rekonstrukce a přístavba MS Přáslavice.
13) Výsledek jednání hodnotící komise pro akci oprava obecního majetku.
14) Probíhající výběr dodavatele elektrické energie a plynu.
15) Vyhlášení dotačního titulu týkající se revitalizace území.
16) Provedení zaměření skutečného stavu pozemku před nemovitostí Přáslavice čp. 16.
17) Stav a kalkulaci ztrátových spojů Veolia.
18) Avízo týkající se příspěvků na provoz ZS Přáslavice v roce 2012.
—

—

Ověřovatelé zápisu:
Libor Havlas
Jarmila Horáková
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