Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 9/2012 konaného dne 29. 10. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1 .6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

zapisovatelku zápisu ze zasedání Ing. Máru Gillarovou.
ověřovatele zápisu Jarmilu Horákovou a Jozefa Rožmana.
program zasedání v navrženém znění.
Návrh úpravy rozpočtových prostředku v roce 2012 změnu č. 8.
pořadovník na byt 1+kk Po Lubomíru Lounovi.
výměnu oken za plastová ve vyjmenovaných bytech na sídlišti a výměnu vchodových
dveří v č.p. 212 a 213.
předběžnou cenu na vybudování hřiště na bruslení ve výši 100 000,- Kč.
provozování COy a kanalizace Přáslavice od 1.1.3013 Obcí Přáslavice.
Smlouvu o poskytování služeb s RNDr. Marcelou Cesalovou za dohodnutou cenu
3 000,- Kč za měsíc, její předmětem je technické poradenství a dozor nad ČOV
Přáslavice.
poskytnutí dotace Charitě Olomouc ve výši 8 480,- Kč na pečovatelskou službu.

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.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.

plnění usnesení z posledního zasedání.
Příkaz starosty Obce Přáslavice číslo 1 2012 k provedení řádné inventarizace majetku
azávazku ke dni 31.12.2012.
Plán inventur pro rok 2012.
Příkaz starosty k provedení prohlídek BOZP a požární ochrany.
zřízení pořadovníku na výměnu oken za plastové v bytech na sídlišti na příští rok.
postup prací na hřišti na bruslení a na udírně.
pruběh řízení komplexních pozemkových úprav.
čerpání rozpočtu za rok 2012 a návrh na rok 2013.
připomínkování a doplňování návrhu rozpočtu na rok 2013.
návrh Programu obnovy venkova Obce Přáslavice 2014 2020.
návrh Rozpočtového výhledu Obce Přáslavice 2014 2020.
dokument mikroregionu Bystřička Integrovaná strategie rozvoje území 2014 2020 a
turnaj v malé kopané konaný dne 1 .12.2012.
výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje.
volby prezidenta CR v lednu 2013.
žádost o byt léčebného ústavu Paseka pro Zdeňka Sanu.
vyrozumění policie CR zabývající se dřevostavbou paní Jany Jablončíkové.
Sdělení k ohlášení stavebních úprav komunikací od Krajského úřadu Olomouckého
kraje.
Rozpočet přímých nákladu na rok 2012
úprava k 3.10.2012 v základní škole a
mateřské škole Přáslavice.
žádost VI) 4423 o vyrytí jména poručíka Roberta Vyroubala na památník obětem
zahraničních operací.
předvolání Okresního soudu v Olomouci na jednání na den 19.11.2012 proti
Vratislavě Vargové.
zprávu finančního úřadu o daňové kontrole sběrného dvora.
kontrolu funkčnosti elektroměru v garážích na sídlišti.
výsledky měření objemové aktivity radonu v mateřské škole.
smlouvu o nájmu a umístění zařízení s firmou Internethome s.r.o.
opravu komunikace na Koeourovci.
vyúčtování opravy chodníku firmou JAHN Josef s.r.o.

2.27.
2.28.
2.29.

zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit.
přípravu akce Běh sv. Kateřiny 1. ročník.
žádost p. Vítečka Jiřího o zřízení nového sběrného místa na tříděný odpad v Hliníku.

Ověřovatelé:

Jarmila Horáková
Jozef Rožman

Ing. Čestmír
starosta obce

