YíPis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Ondratice dne 22. 3. 2013
Usnesení

Č.

1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Marie Vrchová a pan Miroslav Sedlák včetně
zapisovatele Pana Miloše Zámečníka - byli schváleni.

Usnesení

Č.

2:
Program jednání byl přítomnými
zápisu se bude odvíjet podle něj.

zastupiteli

jednomyslně

přijat a pořad jednání včetně

Usnesení č.3:
Zastupitelstvo schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2012 obce Ondratice a prodejny
potravin LUNA včetně návrhu inventarizační komise na vyřazení rozbitých DKP a
navržených opatření.
Usnesení

Usnesení

Č.

Č.

4:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
za rok 2012, který je aktivní a bez závad.

Č.

obce

5:
Zastupitelstvo

Usnesení

hospodaření

6:
Zastupitelstvo

schvaluje

předložený

Závěrečný účet za rok 2012.

obce schvaluje přijetí dotačních příspěvků ze SFŽP včetně poluúčasti

obce na financování akcí, které budou předmětem

rozpočtu obce, uvedených

vbodě:
6.1- Protipovodňová opatření obce Ondratice, dle Rozhodnutí č.12127981-SFŽP
a 6.2 - Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření v obci Ondratíce, dle Rozhodnutí č.12128171-SFŽP.
Usnesení Č. 7:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočet obce na rok 2013.
Usnesení

Č.

8:
Zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele
Protipovodňového výstražného systému a dodavatele Povodňového plánu a
pověřuje starostu obce uzavřením a podepsáním Smlouvy o dílo s vybranými
dodavateli.

Usnesení

Č.

9:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o hospodaření obce a prodejny potravin
za rok 2012 a souhlasí s převedením zisku z roku 2012 na účet obce 432 pro
použití na údržbu a dovybavení prodejny v roce 2013.

Usnesení

Č.

10:
Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky zadání Odboru ÚP Prostějov pro zpracování
Územní studie k ÚP obce a Smlouvu o dílo s dodavatelem ing. Petrem Malým.
Současně pověřuje starostu podpisem smlouvy a dalším jednáním pro zdárné
dokončení úkolů směrem k využitelnosti Územního plánu, schváleného v r. 2008.

Usnesení

Č.

11:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke Smlouvě o příspěvku z loterií a sázkových her mezi
obcí a TJ Sokol Ondratice pro rok 2013 a pověřuje starostu jeho podpisem.

Usnesení

Č.

12:
Zastupitelstvo

obce schvaluje uzavření Dodatků ke smlouvám o příspěvcích

z rozpočtu obce s jednotlivými obecními spolky ( Myslivecké sdružení, TJ Sokol a
SDH Ondratice včetně Dodatku ke smlouvě s Farností Brodek) a pověřuje starostu
podpisem dodatků.
Usnesení

Č.

13:

Zastupitelstvo schvaluje odprodej" Prodloužení
vodovodního
řadu obce Ondratlce",
sloužícího k zásobování rodinných domů pitnou vodou, na pozemcích p.č. 839/1,
533/1,532/2,531/2,530/1,524/1
a 524/2, v k.ú. Ondratice, dle Smlouvy o
budoucí smlouvě z r. 2010, společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., za
dohodnutou cenu 1000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem Kupní
smlouvy.
Usnesení Č. 14:
Zastupitelstvo schvaluje pro starostu možnost přesunu prostředků mezi účetními
položkami v rozpočtu na rok 2013 do výše 30 tis. Kč, s následným projednáním
změny rozpočtu na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva.
Usnesení Č. 15:

Příspěvek nově narozenému dítěti v daném hospodářském období ve schválené
rozpočtové výši je určen těm dětem, jejichž matky mají v obci trvalý pobyt
minimálně po dobu jednoho roku přede dnem narození dítěte, matka i dítě
jsou evidováni v obci k trvalému pobytu a žijí zde i v den Vítání dětí, organizovaným
Obecním úřadem. Příspěvek neni nárokový a může být kdykoliv zastupitelstvem
přijatým usnesením změněn nebo zrušen.
Usnesení

Č.

16:
Zastupitelstvo obce souhlasí s Dodatkem Č. 2, Smlouvy
Vyškov , a.s. a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Č.

53 se společností

RESPONO

Usnesení

Č.

17:
Zastupitelstvo obce souhlasí s provozem kiosku u požární nádrže v roce 2013
prostřednictvím
obecní prodejny LUNA a zajištění obsluhy brigádnickou formou.

Usnesení

Č.

18:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením Záměru obce na odprodej zájemcem
vyměřené části pozemku p.č. 840 na k.ú. obce Ondratice, LVč.l. Následná Smlouva
o odprodeji za cenu v místě a čase obvyklou - tj. 10,- Kč/rnž, po schválení
zastupitelstvem obce, bude vč. geometrického plánu, odsouhlaseného Obecním
úřadem, předána kupujícím na Katastrální úřad k evidenci a vkladu do katastru
nemovitostí.

Usnesení

Č. 19:

Zastupitelstvo obce schvaluje oznámení Záměru obce na odkoupení pozemků p.č. 530,
531/1,531/2,532/1,532/2
a 533/1, případně jejich částí za účelem legalizace a
rozšíření místní komunikace v části obce .Famílie" Pověřuje starostu projednáním
odkoupení částí uvedených pozemků s majiteli a přípravou Smluv o Budoucí smlouvě
kupní nebo darovací.
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Miloš Zámečník - místostarosta

Zápis průběhu jednání je k nahlédnutí na

Vyvěšeno: 29.3.2013

Sejmuto:

19.4. 2013

oú Ondratice,

Ondratice 15.
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