Výpis usnes~nÍ ze zasedání zastupitelstva obce Ondratice dne 14.6.2013

Usnesení Č, 1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání paní Helena Ježková a pan Pavel Frys včetně zapisovatele p.
Miloše Zámečníka - byli schváleni.
Usnesení Č. 2:
Program jednání byl přítomnými

zastupiteli

jednomyslně

přijat vč. doplnění bodu 9.1.

Usnesení č.3:
K předloženým nutným opatřením - změně rozpočtu č.1/2013, dochází na základě přesunutí
prostředků mezi položkami rozpočtu obce a k navýšení Příjmů i Výdajů o 39.000,- Kč.
Příjmy se navýšily v oblasti příjmů z daní FO, Odvodů za odnětí ze zem. půdy a u poplatků ze psů.
Ve výdajích došlo k nárůstu nákladů za výměnu podlahoviny v požární zbrojnici a za opravy a
održování vzhledu obce. Zastupitelstvo jednomyslně souhlasí sRO č. 1/2013.

Usnesení Č, 4:
Zastupitelé opakovaně jednomyslně souhlasí s usneseními č.l až č.5, přijatými na poradě
zastupitelů dne 17. 5.2013, která jsou součástí programu a zápisu z dnešního veřejného
zasedání.
Usnesení Č. 5:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy se skupinou ELLA-Band
a s mandátní smlouvou s Mgr. Miroslavou Pilařovou,
Usnesení Č. 6:
Zastupitelé souhlasí s uzavřenou smlouvou s dodavatelem protipovodňových opatření obce
Ondratice - ti. Dalimil Vávra, Podlesí 77, Valašské Meziříčí a se smlouvou na zpracování
DPP společností ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno.
Souhlasí se závěry výběrového řízení na dodavatele Studie proveditelnosti k realizaci přírodě
blízkých protipovodňových opatření v obci Ondratice a s uzavřením dodavatelské smlouvy se
společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 15056 Praha 5, Nábřežní 4.

Usnesení Č. 7:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smluv o budoucích smlouvách kupních na pozemky
manželů J.aA. Šrámkových, J. a M. Frélichových, pana F. Loníčka a pana J.Nikodýma,
v zájmu zabezpečení dostatečné šíře přístupové cesty na stavební parcely v lokalitě Z5 ÚP.
K tomu: - projednat odkoupení na příští poradě zastupitelstva a ukládá starostovi
dořešit cenu s majiteli pozemků na předložené úrovni, uzavřít s nimi smlouvu o smlouvě
budoucí a zařadit v rámci možností odkup částí pozemků do rozpočtu obce pro rok 2013
nebo rok 2014 včetně geodetického zaměření a vkladu do KN na Kat. úřadu v Prostějově.

Usnesení Č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v návrhu na uspořádání stavebních pozemků v ÚS
k zástavbové lokalitě Z5, ÚP obce Ondratice, s vyčleněním chodníku směrem do obce
Sněhotice na úkor stavebních míst č.7 a č.8 v návrhu rozložení stavebních pozemků.
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