Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Přáslavice
Č. 512013g konaného dne 13.5.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1. Zapisovatelku pí. Moniku Frait.
1.2. Ověřovatele zápisu p. Bartoňka Jana a pí. Horákovou Jarmilu.
1.3. Rozšířený program zasedání
1 .4. Doplatek obce Přáslavice na zbudování bezdrátového rozhlasu v celkové výši 167 742 Kč
a smlouvu o společné úhradě nákladu na projekt.
1.5. Zbudování nového oddělení Mateřské školy Přáslavice v prostoru Základní školy
Přáslavice a tím navýšení kapacity o celkový počet 20 žáku.
1 .6. Uhradu předpokládaných nákladu na přestavbu v celkové výši 400 000 Kč.
1.7. Příspěvěk Charitě Olomouc na provoz charitní pečovatelské služby na venkově ve výši
20000 Kč.
1.8. Vydání souhlasného stanoviska týkající se sečení trávy a sušení sena na pozemku p.č.
910 58 v k.ú. Přáslavice u Olomouce paní Pavlínou Dragúňovou bez omezení akcí obce a
veřejnosti.
1.9. Pronájem pozemku panu Vysloužilovi Z. p.č. 1265 197 v k.ú. Přáslavice u Olomouce o
celkove výměře 17995 m2 za cenu 0,40 Kč za m2 plus inflace na 15 let s výpovědní
lhutou 2 roky.
1.10. Předkupní právo pro pana Vysloužila Z. na pozemek p.č. 1265 197 v k.ú. Přáslavice u
Olomouce a zakotvení předkupního práva ve smlouvě o pronájmu.
1.11. Vydání souhlasného stanoviska pro výstavbu stájí pro 5-6 koní na pozemku p.č. 1184 1
a p.č. 1184 2v k.ú. Přáslavice u Olomouce.
1.12. Zámysl odprodeje části pozemku p.č. 271 2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce před
nemovitostí č.p. 7.
1.13. Provést vyrovnání hranic pozemku p.č 1133 8 a p.č. 1091 13 v k.ú. Přáslavice u
Olomouce.
1.14. Narovnání pozemku za „Humny“ obecního úřadu se zachováním současného stavu
cesty.
1.15. Realizaci úpravy vzduchového potrubí a instalaci MS Office na COV Přáslavice
v celkové výši 58 720 Kč bez DPH firmou Sigmainvest s.r.o.
1 16. Odvedení odpadních vod z COV Kocourovec a vybrání firmy Vodohospodářské práce
Mička s.r.o.
1.17. Změnu rozpočtu č.42013ač.5 2013.
1.18. Podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a souhlasu se zřízením
stavby pro stavebníka Jaroslava Skoupila.
1.19. Smlouvu o výpujčce s firmou EKO-KOM.
.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
2.1. Plnění usnesení z minulého zasedání
2.2. Vyhodnocení plnění programu zastupitelstva obce za rok 2012.
2.3. Zprávu bytového hospodářství.
2.4. Vyhodnocení ankety o výběr vhodnějšího dodavatele elektrické energie a plynu.
2.5. Stav pozemku pod chodníky Stádlo.
2.6. Upravu terénu v lokalitě Druntlík z duvodu odvodnění této lokality.
2.7. Financování úprav sportovního areálu.
2.8. Nepřidělení dotace na vybudování dětského parku v zahradě ZŠ.
2.9. Využívání programu VPP Uřadu práce Olomouc.
2.10. Výběrové řízení na kronikáře obce.

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Pruběh jarní výsadby nových stromu.
Žádost o generální opravu komunikace III 44 318.
Návrh Uzemního plánu obce Daskabát.
Zprávy z mikroregionu Bystřička.
Umístění kontejneru na biodpad.
Objednávání ruži přes Obecní úřad Přáslavice.
Vývoz kanálu v Přáslavicích a na Kocourovci.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
3.1. Odprodej pozemku p.č. 1265 197v k.ú. Přáslavice u Olomouce p. Vysloužilovi Z.

Ověřovatelé;

Bartoněk Jan

Horáková Jarmila

Ing. Rochovanský Čestmír
starosta obce

