Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přáslavice
Č. 1/2013, konaného dne 21. 1. 2013
Zastupitelstvo obec schvaluje:
1.1. Zapisovatelku p. Cepovou Jarmilu
1.2. Ověřovatele zápisu p. Poslušného Ceňka ap. Rožmana Jozefa
1.3. Rozšířený program zasedání
1.4. Podpis smlouvy o dílo s firmou ASA expert a.s.
1.5. Provedení monitoringu kanalizace v obci
1.6. Podpis smlouvy s Moravskou vodárenskou a.s.
1.7. Plnění rozpočtu za rok 2012
1.8. Upravu rozpočtu Č. 11/2012
1.9. Doplatek odměny pro volební komisi při volbě prezidenta
1.10. Provedení výměny oken v bytech u prvních 22 žádostí firmou SULKO
1.11. Vypsání poptávky na zateplení stropu bytového domu č.p. 214 a 215
1.12. Upravený pořadník na uvolněné byty
1.13. Zpracování nového pořadníku na uvolněný školní byt
1.14. Odkoupení pozemku od p. Přidala na Vilkách za odhadní cenu
1.15. Provizorní opravu komunikace na Vilkách a její konečné úpravy až po dokončení
výstavby
1.16. Plánovanou výsadbu zeleně v obci
1.17. Podání žádosti o převod pozemků na obec dle zákona č. 172/1991 Sb. ve znění zákona
c. 173/2012 Sb.
1.18. Zřízení 4 nových sběrných míst na tříděný odpad v obci
1.19. Dar obci od firmy SITA ve výši 5.000,- Kč
1.20. Umístění kontejneru na sběr šatstva
1.21. Podání žádosti o dotaci do POV Olomouckého kraje
1.22. Podání žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj
1.23. Podání žádosti o dotaci v programu LEADER MAS Bystřička
1.24. Neosvobození p. Nováka Miroslava od poplatku za stočné r. 2012
1.25. Zřízení věcného břemene a podpis smlouvy s SMP Net., s.r.o.
1.26. Podpis smlouvy o poskytování servisních služeb s firmou Geosense s.r.o.
1.27. Podpis Dodatku č. 3 ke smlouvě s firmou AUTA BUSY Studený s.r.o.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1. Plnění usnesení z minulého zasedání
2.2. Přípravu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přáslavice u Olomouce
2.3. Okousané stromky u silnice na Svésedlice
2.4. Zpracování dokumentace k BOZP a PO
2.5. Pořádání obecního plesu
2.6. Zřízení účtu u Ceské národní banky
2.7. Zádost na ministerstvo obrany ohledně movitého majetku pro SDH
2.8. Zaměření pozemků pod chodníky na Stádle
2.9. Informace o činnosti Mikroregionu Bystřička
2.10. Možnost provádění exekucí obcí dle správního řádu
3.11. Anonym ohledně šikany dětí v mateřské škole
Ověřovatelé:
Poslušný Ceněk
Rožman Jozef
Ing. Rochovanský Čestmír
starosta obce

