Výpis z usnesení zasedání obecního zastupitelstva
Č. 4/2014 ze dne 10.3.2014 v Přáslavicích
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zapisovatelku pí. Moniku Frait.
2) Ověřovatele zápisu p. Havlase Libora a p. Ing. Vítečka Jiřího.
3) Program zastupitelstva.
4) Využít úvěr od Ceské spořitelny a.s. pro zafinancování akce Revitalizace středu obce odpočívková
zóna.
5) Vypracování PD pro akci Revitalizace středu obce odpočívková zóna a podpis smlouvy s p. Ing.
Zbyňkem Losenickým za nabídnutou cenu.
6) Návrh na fontánu za nabídkovou cenu od firmy PRESBETON.
7) Firmu Elpremont Velká Bystřice pro přípravu a realizaci přípojky elektrické energie a vodovodu od
obecního úřadu ke kašně.
8) Návrh stolů a lávek včetně odpadkových košů od firmy PRESBETON typ Piknik set.
9) Obnovu křížků a pomníků kamenosochařstvím p. Martinem Benešem za nabídkovou cenu.
10) Obnovu dětského hřiště ve spodní části obce.
11) Zpracování zadávací dokumentace a výběrové řízení pro akci Revitalizace středu obce
odpočívková zóna vlastními silami.
12) Přeložení sloupu vedení 02 naproti OU.
13) Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Přáslavice a Bystřičkou o.p.s.
14) Pořadníky na uvolněné byty.
15) Opatření obce Č. 1/2014 Běžná údržba a drobné opravy obecních bytů Obce Přáslavice.
16) Pro realizaci výměny plastových oken v obecních domech bytech, schodištích a plastových dveří
do dětského koutku firmu SULKO s.r.o.
17) Cenovou nabídku p. Vysloužila Zdeňka na provedení těžebních prací v lokalitě Vdov.
—

—

—

—

—

—

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Stav podání žádosti na radarem řízené semafory.
3) Přípravu el. přípojek na radary nebo zpomalovací semafory.
4) Zrušení veřejné zakázky na akci Dětský koutek Přáslavice.
5) Neobdržení dotace pro akci Dětský koutek Přáslavice.
6) Současný stav prací v nemovitosti Přáslavice č.p. 142.
7) Stav a způsob řešení dlužného nájemného v obecních bytech.
8) Zadání poptávky na výměnu kotlů pro ZS a MS Přáslavice.
9) Zápis do MS Přáslavice.
10) Převzetí lesů od VLS CR, s.p.
11) Stav nově získaných lesů ve Vdově.
12) Stav komunikace za Humny obecního úřadu.
13) Volby do Evropského parlamentu.
14) Učetní povinnosti zájmových sdružení a spolků.
15) Plánovanou kontrolu VZP CR.
16) Zprávy z Mikroregionu Bystřička.
—

—

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Zádost o odkup pozemku nebo jeho části p.č .1954/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce.
Ověřovatelé zápisu:
Havlas Libor
Ing. Víteč7 Jiří
Ing.
starosta ob

