Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 6/2013 konaného dne 24.6.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

zapisovatelku zápisu ze zasedání Ing. Máru Gillarovou.
ověřovatele zápisu Libora Havlase a Jozefa Rožmana.
program zasedání v navrženém znění.
ponechat stávající částku školného v MS ve výši 300,- Kč/měsíc.
zámysl odprodeje předzahrádky p.č. 1857/13 o výměře 234 m2, která je ve vlastnictví
obceu č.p. 41.
podle ust. ~ 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a dle ust. ~ 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o
uplatňování Uzeniního plánu Přáslavice ve znění dle přílohy usnesení.
zámysl směny pozemku p.č. 1059/7 o výměře 863 m2 ve vlastnictví pana Břetislava
Dostála za část obecního pozemku p.č. 1059/1 o stejné výměře obav k.ú. Přáslavice u
Olomouce.
řešení dopravní situace na „státní“ silnici radarem řízeným zpomalovacím semaforem
a pokračování v dalších pracích na této akci.
Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí s obchodní
firmou CEZ Prodej, s.r.o. na rok 2014.
dopracovaní projektu „Centrum obce
odpočinková zóna Přáslavice“ a v případě
uzavření smlouvy úhradu 15% nákladů z rozpočtu obce.
provedení opravy chodníků na Stádle a dofinancování tohoto projektu z rozpočtu obce
Po provedení majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníky.
vzájemnou směnu nebo odkoupení pozemků s majiteli v této lokalitě.
Smlouvu o dílo s firmou ASA expert a.s. na zpracování energetických štítků na obecní
budovy za cenu ve výši 134 750,- Kč bez DPH.
nájemní smlouvy s firmou Internethome, s.r.o. s výši nájemného 3 x 4 800,- Kč/ročně.
nájemní smlouvu s firmou Fofřnet spol. s.r.o. s výši nájemného 8 000,- Kč/ročně.
Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s MUDr. Petrem Kellerem.
vydat Vyhlášku o zákazu provozu automatů a videoloterijních terminálů v naší obci.
přípravu žádosti o dotaci na zpracování bioodpadu.
návrh rozpočtového opatření č. 6/2013.
pověření starosty, místostarosty a pana Jana Bartoňka k prověření situace a stavu
komunikace za humny na Kocourovci.
—

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

splnění usnesení z minulého zasedání v plném rozsahu.
všemi hlasy průběh prací na novém oddělení mateřské školy v základní škole.
vyhodnocení projednání Návrhu Zprávy o uplatňování Uzemního plánu Přáslavice ve
znění dle přílohy č. 2.
nedoporučení zařazení pozemků p.č. 2 14/6, 229/9, 2 14/34, a 2 14/35 vše v k.ú.
Přáslavice u Olomouce do plochy smíšené obytné Magistrátem města Olomouce,
odbor koncepce a rozvoje‘
odpověď ze Správy silnic Olomouckého kraje týkající se generální opravy
komunikace Přáslavice Mrsklesy č. 111/44318.
poškození dopravního značení u stávajícího přechodu pro chodce a pověřují starostu
kjednání a odstranění závad.
schválení žádosti k dopracování na projekt revitalizace: „Centrum obce odpočinková
zóna Přáslavice“.
—

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.

přidělení dotace z Olomouckého kraje na opravu chodníků na Stádle.
předběžný rozpočet od firmy ASA expert a.s. na energetické úspory v budově
Základní školy a Obecního úřadu.
přijetí dvou nových pracovníků na veřejně prospěšné práce na naši obec dotovaně
Uřadem práce v Olomouci a zapojení se do projektu zřízení absolventských míst.
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené v Základní a mateřské školy
v Přáslavicích.
jednání ohledně komunikace za humny obecního úřadu.
provést opravy drobných závad v základní a mateřské škole o prázdninách.
sbírku na povodně 2013.
děkovný dopis pořadatele taneční soutěže TK Olymp z Olomouce pana Miroslava
Rýži.
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje týkající se stájí pro koně paní Jany
Jablončíkové.
průběh realizace varovného systému bezdrátové rozhlasy.
řešení mezilidských vztahů nájemníků v bytovém domě č.p. 250.
připomínky pana Kešeláka.
—

Ověřovatelé:

Libor Ravlas

I

Jozef Rožrnan

starosta obce

