Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 3/2013 konaného dne 25. 3. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

zapisovatelku zápisu ze zasedání Ing. Máru Gillarovou.
ověřovatele zápisu Libora Havlase a Mgr. Evu Fojtíkovou.
program zasedání v navrženém znění.
udělat poptávku na levnější elektrickou energii pro občany obce.
odložení rozhodnutí o převodu nájemní smlouvy do příštího zasedání.
úpravu nájenmého od 1.7.2013 takto: 39 Kč/m2 ve starších bytech stopením od obce,
34 Kč/m2 v bytech s topením v majetku nájemníka a 44 Kč/m2 u nově přidělovaných
bytů.
1.7.
vyúčtování stočného za rok 2012.
1.8.
odvoz kalu z COy firmou SITA CZ a.s‘
1.9.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
1.10. vybrat pro zpracování projektové dokumentace na přečerpávání splašků z COV
Kocourovec do COV Přáslavice nejlevnější firmu Ing. Ivana Mičku, Vodohospodářské
projekty Mička, s.r.o.
1.11. podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu Přáslavice, 1 4RD CIHAL
REALITY VN,TS,NNk.
1.12. podpis Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo SMP/09-P 145-1/1 3/P.
1.13. vyvěsit na úřední desku záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 1183/18 v k.ú.
Přáslavice u Olomouce.
1.14. pověsit ceduli „Zákaz rybolovu“ na rybníku na Kocourovci a porybného pana Petra
Skurka ml.
1.15. podpis smlouvy s firmou SULKO s.r.o. na výměnu oken v šatnách Fotbalového klubu
Přáslavice.
1.16. Rozpočtové opatření č. 2/2013.
1.17‘ Nařízení obce č. 1/2013 Tržní řád, zabývající se podonmím prodejem.
—

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.

jednání ohledně přepojení elektroměrů od nájenmíkůna obec.
jednání ohledně zřízení přechodu pro chodce či instalace semaforu na státní silnici
111437.
podání žádosti na Revitalizace centra obce Odpočinková zóna Přáslavice.
přípravu žádostí o dotaci na projekt Energetické úspory objektu Základní škola v obci
Přáslavice a projekt Energetické úspory objektu Obecního úřadu v obci Přáslavice.
nepřidělení dotace Olomouckého kraje na opravu chodníků Přáslavice Sládlo.
počkat s rozhodnutím na výběr firmy na Modernizaci řídicího systému COV
Přáslavice do příštího zasedání.
předpoklad nákladů za stočné za rok 2013.
účast starosty na valné hromadě Honebního společenstva Přáslavice.
informace z Valného shromáždění Sdružení mikroregionu Bystřička.
informace ze setkání Svazu měst a obcí CR.
informace z Konference samospráv Olomouckého kraje.
žádost o odkup obecního pozemku firmou FLENEXA Plus s.r.o. a budou sejí zabývat
až Po převedení pozemků do vlastnictví obce.
jednání o Komplexní pozemkové úpravě.
žádosti o vrácení historického majetku obce Přáslavice.
projednání a zveřejnění Návrhu Zprávy o uplatňování Uzemního plánu Přáslavice.
—

—

2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

rozpočet přímých nákladů na rok 2013 pro školy a školská zařízení Olomouckého
kraje zřizovaná obcemi.
Sdělení usnesení Rady Olomouckého kraje ohledně zastavení projednávání odprodeje
pozemku p. č. 1149 obci Přáslavice.
podání Zádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání na UP Olomouc.
zamítnutí žádosti o rozšíření katastru obce Přáslavice v rámci optimalizace vojenského
újezdu Libavá Ministerstvem obrany.
výsledek kontroly Ceské školní inspekce v Základní škole a mateřské škole Přáslavice.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
3.1.

podání žádosti o dotaci na vozidlo Multicar.

Ověřovatelé:

Libor Havlas

Mgr. Eva Fojtíková

Ing. Čestmír Rochovanský
starosta obce

