Výpis z usnesení zasedání obecního zastupitelstva
Č. 9/20 14 ze dne 8.9.2014 v Přáslavicích
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Zapisovatelku pí. Ing. Máru Gillarovou.
2) Ověřovatele zápisu pí. Horákovou Jarmilu a p. Bartoňka Jana.
3) Program zastupitelstva.
4) Možnost pronájmu části pozemku p.č. 1954/2v k.ú. Přáslavice u Olomouce na kterém je umístěno
plynárenské zařízení společnosti RWE GasNet s.r.o.
5) Rozpočtové opatření č. 5 a rozpočtové opatření č. 6.
6) Firmu Josef Jahn s.r.o. na realizaci prací při úpravě prostoru kolem kašny a studny naproti OU.
7) Podpis smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí CR v rámci operačního
programu Zivotního prostředí na akci „Svážíme bioodpad zobce Přáslavice.
8) Uvěr od Ceské spořitelny a.s. ve výši 3,5 mil Kč na projekt Svážíme bioodpad z obce Přáslavice.
9) Předání popelnic na bioodpad občanům do užívání zápůjčky po dobu 5 let s následným
bezúplatným převodem.
10) Příspěvek občanů na svážení bioodpadu ve výši desetiny nákupny ceny popelnice na bioodpad.
11) Smlouvu o společné úhradě nákladů na projekt Nakládání s bioodpady v mikroregionu Bystřička,
obec Přáslavice uhradí podíl v celkové výši 69 115,00 Kč.
12) Příspěvek občanů na nakládání s bioodpadem ve výši desetiny nákupní ceny kompostérů.
13) Intenzifikaci COV Kocourovec firmou Sigmainvest spol s.r.o. za nabídkovou cenu.
14) Odkup nebo směnu části pozemků p.č. 749, 741/5, 74 1/6 a 741/7 do vlastnictví obce.
15) Cenu za odkup části pozemků p.č. 749, 741/5,741/6 a 741/7 do vlastnictví obce.
16) Odprodej části obecního pozemku p.č. 1059/1 o výměře 356 m2 manželům Rípovým za dohodnutou
cenu.
17) Doplatek normativu na 3 chybějící žáky v ZŠ Přáslavice pro školní rok 2014/2015.
18) Přípravu projektu revitalizace obecního sídliště Ing. Losenickým Zbyňkem.
19) Finanční podporu na provoz Hospice na Sv. Kopečku.
20) Firmu Josef Jahn na úpravu a přednastavení poplašných systémů OU, ZS a MS.
21) Bezplatný převod práv a povinností obce Přáslavice zakladatele obecně prospěšné společnosti
Bystřička o.p.s. se sídlem Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice, IC 2682035 na nabyvatele
Sdružení obcí mikroregionu Bystřička, se sídlem Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice, IC
70947040 za podmínek stanovených ve Smlouvě o převodu práv a povinností zakladatele.
22) Partnerskou smlouvu mezi obcí Přáslavice a společností Bystřička o.p.s.
23) Zařazení území obce Přáslavice do působnosti MAS Bystřička pro plánovací období EU v letech
2014-2020.
—

—

—

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Průběh prací na projektu Centrum obce odpočívková zóna Přáslavice.
3) Rozhodnutí o poskytnutí podpory na projekt Svážíme bioodpad z obce Přáslavice.
4) Průběh administrace projektu Nakládání s bioodpady v mikroregionu Bystřička.
5) Kupní smlouvu mikroregionu Bystřička s firmou EKOPLAST CZ s.ro. na projekt Nakládání
s bioodpady v mikroregionu Bystřička.
6) Sčítání dopravy na Cyklostezce Přáslavice Daskabát Velký Ujezd.
‘7) Provádění práce na bytových domech na sídlišti.
8) Přidělení obecního bytu pí. Slosarčíkové Věře.
9) Poškození bytu po pí. Pavlorkové Pavle.
10) Provedení drobných oprav v ZS a MS a nákup škrabky na brambory pro školní jídelnu.
11) Rozšíření kapacity školní družiny.
12) Tři kandidátní listiny pro nadcházející volby do zastupitelstva obce v říjnu 2014.
13) Pořádání humanitární sbírky pro Diakonii Broumov.
14) Výroční zprávu Diakonie Broumov za rok 2013.
—

—

—

15) Výpověď smlouvy firmě SITA CZ a.s. o poskytování služeb v oblasti životního prostředí.
16) Protokol o kontrole Ceské inspekce životního prostředí lokalita Vrtov.
17) Místní šetření v nemovitosti č.p. 7, týkající se údajného vsakování vody zobecní kanalizace.
18) Oznámení o zahájení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu vojenského újezdu
Libavá veřejná část.
19) Vytyčení vlastnické hranice mezi pozemky majitelů p. Mazuráka Jana ap. Eliáše Jiřího.
20) Mezinárodní cvičení AMPLE STRIKE 2014 ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
21) Dopis z Ministerstva financí CR týkající se tzv. kvízomatů.
22) Podání žádosti o dotaci na rozšíření mateřské školy na MSMT CR.
23) Petici Svazu měst a obcí CR týkající se řešeaí problematiky veřejného pořádku a sociálních
záležitostí.
24) Výpověď smluv firmou GRASO a.s. o zajištění ostrahy objektu formou pultu centralizované ochrany
pro ZS Přáslavice, MS Přáslavice a OU Přáslavice.
25) Přípravné práce na kalendáři mikroregionu pro rok 2015 na téma „Mikroregion očima fotografa Jana
Sibíka“.
—

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Odprodej části pozemku p.č. 1954/2v k.ú. Přáslavice u Olomouce společnosti RWE GasNet s.ro.
2) Využití kontejneru na použitý textil a hračky od firmy Fundacja ECO TEXTIL.

Ověřovatelé zápisu;
Bartoněk Jan
Horáková Jarmila
Ing. Cestmír Rochovanský
starosta obce

