Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Ondratice dne 23.11.2012

Usnesení č. 1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Helena [ežková a pan Pavel Frys včetně zapisovatele
pana Miloše Zámečníka - byli schváleni.
Usnesení č. 2:
Program jednání byl přítomnými zastupiteli jednomyslně
zápisu se bude odvíjet podle něj.

přijat a pořad jednání včetně

Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření

Č.

2/2012, které je přílohou č.l tohoto zápisu.

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje OZV
přepravy,

Č.

2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

třídění, využívání a odstraňování

komunálních

odpadů vč. nastavení

sběru,

poplatků pro rok 2013.

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV

Č.

3/2012 o místních poplatcích - Poplatek za užívání veřejného prostranství.

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s poskytovatelem
společností GALlLEO corporation S.r.o. Chomutov.

domény a tvorby webových stránek obce,

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým záměrem na odprodej pozemků obce v k.ú. Ondratice, p.č. 507/2, 507/3,
507/4,507/5,507/6
a 507/7 za cenu 10,- Kč/m2 všem žadatelům, event. jejich následníkům, - stávajícím
uživatelům, v souladu s původním souhlasem ze dne 16.9., roku 1968. Záměr obce bude zveřejněn na úřední
desce obce po dobu 15-ti dnů.
Poté budou se všemi zájemci sepsány kupní smlouvy, které budou po úhradě ceny jednotlivých parcel zájemci
vloženy do KN na KÚ Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov k zápisu do evidence na LY.
Usnesení č. 8:
souhlasí s dopracováním Územní studie lokalit Zl a Z2 architektem ing. Malým, pro ÚP obce.
Pověřuje starostu projednáním souhlasu stávajících majitelů pozemků v lokalitách Zl a Z2 s realizací Územní
studie.

Zastupitelstvo

Usnesení

č,

9:
Zastupitelstvo schvaluje výběr ing. arch. Petra Malého za dodavatele Územní studie pro lokalitu Z5,
k Územnímu plánu obce Ondratice. Současně pověřuje starostu projednáním souhlasu stávajících
majitelů pozemků v lokalitě Z5 s realizací Územní studie.

Usnesení

č,

10.:
Zastupitelstvo schvaluje složení IK vč. Vnitřní směrnice pro zajištění inventarizačních prací za rok 2012,jejíž
přílohou je i Plán inventarizačních prací.

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo souhlasí se s uzavřením smlouvy se skupinou ELLA- ROCK, o.s. a s její produkcí na Obecním
plese dne 16.2.2013.
Zapisovatel:

Miloš Zámečník

V Ondraticích

dne:

23.11. 2012
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Helena Ježková

Pavel Frys

1;/-1

......i!f)?:L..l..6J.
Miloš Zámečník
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- místostarosta

Zápis průběhu jednání je k nahlédnutí na OÚ Ondratice, Ondratice 15.

Vyvěšeno: 25.11.2012
Sejmuto:

25.12.2012

Ing. Ladislav Čem' - starosta

