Výpis z usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Přáslavice
Č. 9/2013 konaného dne 14.10.2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

zapisovatelku zápisu ze zasedání Ing. Máru Gillarovou.
ověřovatele zápisu Libora Havlase a Jarmilu Horákovou.
program zasedání v navrženém znění.
Návrh úpravy rozpočtových prostředků v roce 2013 změnu č. 9/2013.
Smlouvu o dílo 01/2013 s firmou SARP big. Petra Paláta na zateplení šaten FK.
výměnu vstupních dveří v sociálním bytě pod DPS za plastové.
provedení rozdělení obecního pozemku p.č. 27 1/2 a následné majetkoprávní vyrovnání
dle skutečnosti.
uzavřít novou smlouvu o pronájmu části pozemků p.č. 702/15 a p.č. 694/8 s panem
Petrem Adamem.
předfinancování dotace pro mladé hasiče z rozpočtu obce.
—

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.

splnění usneseni z minulého zasedání v ptnérn rozsahu.
Příkaz starosty Obce Přáslavice číslo 1/2013 k provedení řádné inventarizace majetku
azávazkůkedni 31.12.2013.
Příkaz starosty Obce Přáslavice k provedení prohlídek BOZP a požární ochrany na
majetku obce Přáslavice v roce 2013.
návrh rozpočtu na rok 2014.
průběh prací na opravě chodníků a autobusové zastávky na Stádle.
průběh vyřizování dotace na opravu a zateplení Dětského koutku Přáslavice.
dělení pozemku p.č. 263/30 na 3 díly a průběh jednáni ohledně přístupových cest k těmto
pozemkům.
monitorování a opravy kanalizace v obci.
průběh přípravy zbudování rozhlasů a varovného systému v naší obci v rámci
mikroregionu Bystřička.
průběh vyřizování dotace v rámci mikroregionu Bystřička na nakládání s bioodpady.
cenovou nabídku na svoz odpadu firmy van Gansewinkel, a.s.
pochvalný dopis paní Česalové týkající se provozu Čov.
průběh příprav voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu CR 2013.
podpis smlouvy o odběru zemního plynu se společností SPP CZ, a.s. s účinností od
1.1.20 14
průběh vyřizování žádosti o dotaci Revitalizace centra obce
odpočinková zóna
Přáslavice.
—

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
3.1.
3.2.
3.3.

rozdělení a vznik nového pozemku p.č. 271/2 podle dodaného geometrického plánu.
přijetí nabídky firmy van Gansewinkel, a.s.
podepsání Smlouvy o dílo na zabezpečení svozu a likvidace biologicky rozložitelného
odpadu s firmou Ing. Svatopluka Kleina z Velkého Ujezdu.

Ověřovatelé:
Libor Havlas
Jarmila Horáková
Ing.
starosta obce

