Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ondratice
dne 24.6.2011.

Usnesení č. 1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Helena Ježková

a pan Jan Beneš,

zapisovatel pan Miloš

Zámečník - byli schváleni.
Usnesení č. 2:
Program jednání byl jednomyslně

přijat a zasedání včetně zápisu se bude odvíjet podle něj.

Usnesení č. 3:
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ondratice za rok 2010, vypracovaná
kontrolními orgány KÚ Olomouckého kraje dne 9.5.2011, byla schválena.
Usnesení č.4:
Závěrečný

účet obce za rok 2010 byl zastupitelstvem

schválen.

Imaginární výsledek

hospodaření obce za rok 2010, evidovaný na účtu 931 v objemu 567.402,61 Kč, bude po
schválení zastupitelstvem

převeden na účet 932 - nerozdělený zisk minulých období.

Usnesení č.S:
Zastupitelstvo obce Ondratice schválilo dodatek č.1 Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování
výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s Městským úřadem Prostějov
schválilo Žádost o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy,
Krajským úřadem Olomouckého kraje.

a

Usnesení č.6:
Zastupitelstvo schválilo závěry Výběrové komise pro řešení a zabezpečení provozu KIOSKU
u požární nádrže včetně formy přístupu k pořádku u nádrže a zajištění co nejdelší trvanlivosti
čistoty vody.
Usnesení č.7:
Provozní řád KIOSKU na koupališti byl zastupitelstvem

schválen, s platností od 24.6.2011.

Usnesení č.8:
Zastupitelstvo obce Ondratice schvaluje dodavatele bus. čekárny č. 2, s nabídkovou cenou
36.884,- Kč bez DPH. Přípravu základových patek a vydláždění zabezpečí obec. Současně
schvaluje dodavatele zpevněné plochy parkoviště na pozemku obce, p.č. 83911,fi.AMISTAY.

Usnesení č.9:
.Zastupitelstvo obce, po předchozím projednání na poradě a věcném vyjádření se
k uvedenému návrhu, souhlasí s přípravou studie a výběrem jejího dodavatele, dtto.
zpracovatele žádosti o dotaci na Projekt snižování rizika záplava vyjadřuje souhlas
k souvisejícím projednání Dohod o souhlasu vlastníků pozemků pro realizaci projektu, jako
základních předpokladů pro žádost o dotaci z OPŽP, prioritní osa 1, oblast podpory 1.3.2.

Usnesení č.l0:
Zastupitelstvo schválilo obnovenou Nájemní smlouvu obce Ondratice s Těžbou štěrkopísku
s.r.o. Brodek u Prostějova v předneseném znění, s platností od 1.1.2011 do koce roku 2020.

V Ondraticích dne:

24.6.2011
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