Výpis z usnesení zasedání obecního zastupitelstva
Č. 8/2012 ze dne 17.9.2012 v Přáslavicích
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zapisovatelku pí. Moniku Frait.
2) Ověřovatele zápisu p. Libora Havlase a pí. Mgr. Evu Fojtíkovou.
3) Rozšířený program zasedání zastupitelstva‘
4) Předpokládaný doplatek zřizovatele na výjimku z nejnižšího počtu žáku.
5) Provedení zateplení stropu v ZS Přáslavice za cenu 252 965,64 Kč bez DPH firmou Jahn Josef s.r.o‘
6) Odložení zpracování projektové dokumentace a žádosti na zateplení školy.
7) Výpověď smlouvy o zajištění činností spojených s provozováním vodohospodářského majetku Obce
Přáslavice s Moravskou vodárenskou a.s.
8) Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele ČOV Přáslavice.
9) Předběžný zámysl předat obecní vodovody firmě Veolia výměnou za kanalizaci od firmy Veolia.
10) Podání žádosti o dotaci v rámci programu OPZP-SFZP.
11) Poskytnutí finanční podpory ve výši 5 000,00 Kč Hospicu Svatý Kopeček.
12) Zámysl odkoupení pozemku pod nově vybudovanými chodníky po zaměření skutečného stavu.
13) Vyúčtování realizace chodníku od ZS Po Hymrovo.
14) Dokončení a opravu chodníku od nemovitosti p. Kopečného po nemovitost manželu Andresových.
15) Pronájem a úhradu elektrické energie pro firmu Internethome s.r‘o. za minimální cenu ve výši
1,8 000,00 Kč ročně.
l6)Upravu rozpočtu č. 72012.
17) Plánovanou výměnu oken v obecních bytech.
18) Výši poplatku za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2013 ve výši 490,00 Kč.
19) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012.
20) Možnost parkováni traktorové techniky pana Adama na pozemku p.č. 702 15 v k.ú. Přáslavice u
Olomouce za údržbu tohoto pozemku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Přípravu konání voleb do zastupitelstev kraju dne 12. 13.10.2012
3) Počet žáku a tříd v Základní škole Přáslavice.
4) Počet žáku v Mateřské škole Přáslavice.
5) Stav a zpusob stravování v MS Přáslavice.
6) Stav internetového připojení pro obecní úřad, základní a mateřskou školu a ostatní obcí zřízené
organizace.
7) Jednání obce a firmy Internethome s.r.o.
8) Jednání mikroregionu Bystřička.
9) Výstavbu nových rodinných domu v lokalitě Přáslavice Vilky.
10) Pruběh cvičení NATO.
11) Proběhlou daňovou kontrolu‘
12) Problém s elektrickou energií v prostoru garáží v dolní části sídliště.
13) Dlužníky v obecních bytech.
14) Finanční vyhodnocení Přáslavských císařských hodu, které se konaly dne 15.9.2012.
15) Opravu komunikace k rybníku pana Vysloužila.
Ověřovatelé zápisu:
Libor Havlas
Mgr. Eva Fojtíková
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Ing. Čestmír Roci
starosta obce

