Výpis z usnesení zasedání obecního zastupitelstva
Č. 8/2014 ze dne 21.7.2014 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) Protokol komise pro posouzení a hodnocení nabídek a výběr dodavatele firnrn Fornal trading s.r.o. na
akci —,‚Svážíme bioodpad z obce Přáslavice“
5) Proplacení akce „Svážíme bioodpad z obce Přáslavice“ a doplatek obce ve výši 10%.
6) Dodávku mobiliáře pro akci „Centrum obce odpočívková zóna Přáslavice“ firmou Jezírka Banat
s.r.o. za nabídkovou cenu.
7) Malování schodišť bytových domů obce Přáslavice firmou Josef Reichl a zapravení vnějších fasád a
opravu komínů fkmou Josef Jahn s.r.o.
8) Rozpočtové opatření č. 4/2014.
9) Odprodej části pozemku p.č. 1059/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce paní Pavle Rípové za cenu
1000,00 Kč za m2.
10) Zadání rozdělení pozemku p.č. 1059/l v k.ú. Přáslavice u Olomouce paní Alexandře Krčmařové.
11) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. l/MO/2009 na reklamy na mostu na polní cestě na Doloplazy
nad komunikací R 35.
12) Zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1954/2v k.ú. Přáslavice u Olomouce pod regulační stanicí
plynu za cenu určenou odhadcem.
13) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci Uprava místní komunikace
Hliník panu Ing. Zbyňkovi Losenickému.
14) Vypracování projektové dokumentace na odlehčovací kanalizaci a odkanalizování oblasti za
Ořechovkou firmou GAVA s.r.o. Ing. Pavla Brtníka.
—

—

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Zádost manželů Sudřichových o vyspravení dvou překopů v rámci realizace akce
odpočívková zóna.
3) Stav dotace na kompostéry do domácností.
4) Zprávu bytového hospodářství.
5) Zprávy ze Základní a mateřské školy Přáslavice.
6) Osvědčení o úspoře od firmy EKO-KOM a.s.
7) Stav přípravy komplexní pozemkové úpravy.
8) Sdělení ministra dopravy týkající se mýtného.
9) Zprávy z obecního úřadu.
10) Program Přáslavských hodů, které se uskuteční 23.8.2014.
11) Zprávy z Mikroregionu Bystřička.

Ověřovatelé zápisu;
Havlas Libor
Ing. Víteček Jiří
Ing.
starosta
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