Výpis z usnesení zasedání obecního zastupitelstva
Č. 7/20 13 ze dne 5.8.2013 v Přáslavicích
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zapisovatelku pí. Moniku Frait.
2) Ověřovatele zápisu p. Poslušného Ceňka a p. Vítečka Jiřího.
3) Rozšířený program zasedání zastupitelstva.
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013.
5) Vyúčtování nákladů na zbudování a zařízení nového oddělení mateřské školy v základní škole.
6) Nabídku firmy Asa expert na zajištění dotačního managementu týkající se zateplení budovy obecního
úřadu a základní školy Přáslavice.
‘7) Mandátní smlouvu č. 23/2013 s firmou BM asistent s.r.o. na dotační management projektu
„Centrum obce odpočívková zóna Přáslavice.
8) Bezúplatní pronájem pozemků p.č. 911/33, p.č. 911/32 a p.č. 911/30 v k.ú. Přáslavice u Olomouce
9) Směnu části pozemku p.č. 1059/1 za pozemek p.č. 1059/7 v k.ú. Přáslavice u Olomouce.
10) Odprodej pozemků p.č. 1091/25, p.č. 1091/26, p.č. 1091/27, p.č. 1091/28, p.č. 1091/29, p.č. 1091/30,
p.č. 1091/31, p.č. 1091/32 současným uživatelům za odhadní cenu.
11) Odprodej pozemku p.č. 1857/13 v k.ú. Přáslavice u Olomouce za odhadní cenu.
12) Výběr dodavatelské firmy pro opravu chodníků na Stádle dle cenových nabídek a to firmu JAHN
Josef s.r.o.
13) Možnost vybudování semaforů na státní komunikaci firmou DOSIPSERVIS s.r.o. pouze v případě
získání dotačních prostředků.
14) Celkové náklady na provedení intenzifikace COV Přáslavice.
15) Rozpočtové opatření č. 7/2013.
16) Výši příspěvku Mikroregionu Bystřička pro rok 2014.
17) Učast Obce Přáslavice na výběru nejvhodnějšího dodavatele plynu v rámci Mikroregionu Bystřička.
18) Pořadník na uvolněný byt 1±1 v č.p. 251.
—

—

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Majetkoprávní vyrovnání komunikace za humny OU.
3) Stav a průběh podání žádosti o dotaci na zateplení dětského koutku č.p. 142 v rámci „Zelená
úsporám“.
4) Ukončení nájemní smlouvy paní Ondruchově Jany v nájemním bytě Přáslavice čp. 290.

Ověřovatelé zápisu:
Poslušný Čeněk

Víteček Jiří

Ing. Čestmír
starosta obce

