OBECNÍ

ÚŘAD

OTASLAVICE
Počet listů: 1

16.2. 2011

Počet příloh: 1

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OTASLAVICE
ZE DNE 16. 2. 2011
V souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí informaci o úvěrovém zatížení obce.
II. Schvaluje rozpočet obce Otaslavice na rok 2011 dle předneseného návrhu, viz
příloha č.1.
III. Bere na vědomí informaci o sloučení katastrálních území Horní Otaslavice a Dolní
Otaslavice a názvu nového katastrálního území Otaslavice s účinností od 4.dubna
2011.
IV. Schvaluje program rozvoje vesnice na období 2011 - 2015.
V. Schvaluje přijetí daru od Olomouckého kraje – počítačové vybavení knihovny.
VI. Schvaluje podání žádostí o dotace dle předneseného návrhu v roce 2011:
 oprava kříže na Homole,
 parkovací stání podél komunikace III/37745 a III/37746,
 komunální technika pro údržbu veřejných prostranství,
 oprava střechy budovy v Cihelně.
VII. Schvaluje prodej nákladního automobilu Praga V3S zájemci s nejvyšší nabídkou, za
cenu 15 100,-Kč.
VIII. Schvaluje snížení odměn zastupitelů, místostarosty a starosty obce o 5% dle nařízení
vlády č.37/2003Sb, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s platností
od 1. ledna 2011 takto: předsedům výborů bude poskytována měsíční odměna ve
výši 1 064,-Kč a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 171,-Kč. Neuvolněnému
místostarostovi bude poskytována měsíční odměna ve výši 7 134,-Kč a příplatek
podle počtu obyvatel ve výši 12 386,-Kč + 185,20 Kč na každých 100 obyvatel nad
1 000 obyvatel (185,2*4=741,-Kč), celkem 20 261,-Kč.
IX. Bere na vědomí informace o novém územním plánu sídelního útvaru Otaslavice.
X. Schvaluje obecně závažnou vyhlášku č. 1/2011, kterou se stanoví pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství na území obce Otaslavice, s platností od 7.3.2011.
XI. Schvaluje podání žádosti o kácení stromů v majetku obce – 2 hrušky, olše u
koupaliště, akát.
XII. Bere na vědomí informaci o zahájení stavby společných zařízení komplexních
pozemkových úprav.
XIII. Schvaluje změnu stanov Mikroregionu Předina.
***************************************************************************

_________________________
Ing. Rostislav Drnovský
starosta

