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USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OTASLAVICE č. 3 ZE DNE 18. 3. 2015
V souladu s ustanovením §84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů Zastupitelstvo obce:
I.
Schvaluje doplnění pořadu jednání o tři body:
1. Projednání a schválení smlouvy č.: 1040003131/001 o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene se společností E.ON.Distribuce, a.s. IČ: 28085400
2. Projednání a schválení vypsání záměru na prodej části pozemku p.č. 162 v k.ú.
Otaslavice o výměře 31 m2 společnosti E.ON Distribuce a.s. IČ:280 85 400 za
cenu minimálně obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.
3. Vypuštění bodu č.8. projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 508 v
k.ú. Otaslavice pro účel výstavby trafostanice.
II.
Schvaluje přednesený návrh pořadu jednání.
III.
Schvaluje návrhovou komisi ve složení Miloslav Ježek a Ctibor Řehulka.
IV.
Schvaluje ověřovatele zápisu s dnešního jednání Fr. Kopu a Ing. Josefa Kalába
V.
Schvaluje kupní smlouvu na prodej nefunkčního lisu na ovoce, drtiče na ovoce a
kotle na trnky paní Viole Dostálové, Otaslavice č.530.
VI.
Schvaluje rozpočet obce Otaslavice na rok 2015, dle předneseného návrhu.
VII. Schvaluje dodavatele stavby „Otaslavice-splašková kanalizace v místní části
Aleje“.fi. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21,
779 00 Olomouc IČ:25869523 a pověřuje starostu podpisem smlouvy s
dodavatelem stavby.
VIII. Schvaluje výsledek hospodaření Základní školy nadporučíka letectva Josefa
Františka a Mateřské školy v Otaslavicích za rok 2014 a schvaluje rozdělení
hospodářského výsledku do fondů.
IX.
Schvaluje prodloužení platnosti stávající veřejnoprávní smlouvy na zajištění
výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy do 30.6.2019.
X.
Schvaluje smlouvu č.: 1040003131/001 o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene se společností E.ON.Distribuce, a.s. IČ: 28085400
XI.
Schvaluje vypsání záměru na prodej části pozemku p.č. 162 v k.ú. Otaslavice o
výměře 31 m2 společnosti E.ON Distribuce a.s. IČ:280 85 400 za cenu minimálně
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

Marek Hýbl – starosta

Ing. Mojmír Sokol – 1.místostarosta

