OBECNÍ ÚŘAD OTASLAVICE
Počet listů: 2

13.12. 2011

Počet příloh: 2

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OTASLAVICE č. 6/2011
ZE DNE 13.12. 2011
V souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce:
I. Schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2011 dle předneseného návrhu, viz příloha č. 1.
II. Schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 dle předneseného návrhu.
III. Schvaluje obecně závažnou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
IV. Schvaluje cenu za odvádění odpadních vod pro rok 2012 ve výši 21,- Kč/m3 včetně
DPH. Účtování bude provedeno dle směrných čísel roční spotřeby vody, vyhl.
Ministerstva zemědělství č. 120/2011 Sb.
V. Schvaluje smlouvy o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene se
společností e.on.
VI. Schvaluje projednání a obsah odpovědi obecního zastupitelstva na dopis lékařů
zastupitelům obce, viz příloha č. 2.
VII. Schvaluje úvěr na financování výstavby chodníků provedenou v roce 2011 do
dořešení financování z ROP Střední Morava a to od Komerční banky a.s. dle
přednesených nabídek. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce podpis smlouvy o
úvěru.
VIII. Schvaluje kácení stromů na obecních pozemcích dle předneseného návrhu.
IX. Schvaluje zastavovací studie pro lokalitu BI 1,2,3 Cihelna a BI 65 u křižovatky na
Myslejovice.
X. Schvaluje směnu pozemků s Olomouckým krajem po rekonstrukci komunikací
III/37745 a III/37746, dle návrhu Krajského úřadu Olomouckého kraje předloženého
dne 21.11.2011, č.j. KÚOK/118426/11/OMP/843.
XI. Schvaluje prodej pozemku p.č. 1383 v k.ú. Otaslavice, manželům Jaroslavu a
Miroslavě Krátkým, Otaslavice 276 za 6 960,-Kč.
XII. Schvaluje účetní směrnici obce Otaslavice pro způsob odepisování dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku.
XIII. Schvaluje nařízení obce č.1/2011 O udržování sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací na území obce Otaslavice.
XIV. Bere na vědomí informaci o novém vzoru nájemní smlouvy na kolumbárium, na
pronájem hrobového místa a výpočet nájemného.
XV. Schvaluje zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště, ke
dni 13.12.2011.
XVI. Schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Otaslavice, schválený Krajským úřadem
Olomouckého kraje pod značkou KU OK 135231/2011.
XVII. Schvaluje dotaci pro ZŠ JF z programu EU „Peníze školám“ ve výši 375 828,-Kč
s podmínkou připsání částky na účet obce Otaslavice.
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XVIII. Bere na vědomí informaci o povinnosti občanů podat přiznání k dani z nemovitosti
do 31.1.2012.
XIX. Schvaluje uzavření Dohody o spolupráci s obcí Vincencov za účelem zabezpečení
zdrojů vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost.
XX. Ukládá provést místní šetření ohledně žádosti manželů Zikových, bytem Otaslavice
229, č.j. 1330 a projednat ji na příštím zasedání zastupitelstva.
XXI. Ukládá provést místní šetření stavu lip u kříže na Stránsku.
**************************************************************************

_________________________
místostarosta: Ing. Roman Palát

_________________________
starosta: Ing. Rostislav Drnovský
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