Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

Usnesení

Č.

obce Ondratice

dne 15.6.2012

1:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání pan Beneš Jan a pan Malík Miroslav včetně zapisovatele
p. Pavla Fryse - byli schváleni.

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

zastupiteli jednomyslně

přijat a ~ořad jednání včetně zápisu

Usnesení č.3:
Rozpočtové opatření

Usnesení

Č.

č.

1/2012 bylo schváleno aje přílohou č.l tohoto zápisu.

4:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu ŽP,
výzva
37 OPŽP, Prioritní osa 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby, na realizaci projektu
Protipovodňová opatření obce Ondratice. (Povodňový plán a varovný vyrozumívací systém).
č.

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt Opatření přírodě
blízkých - poldrů v prostoru PP Kopaniny, zpracovaný firmou Ing. Vladimír Mana, Podolí 219,
PSČ 686 04, z kapacitních důvodů namísto fi. EKOTOXA, která žádost o příspěvek na
OPŽP - MŽP předkládá.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo schválilo doplnění kontrolních činností Finančního a Kontrolního výboru, které
jsou přílohou
2 tohoto zápisu.
č.

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o příspěvcích na činnost pro obecní spolky a Farnost
Brodek včetně doložení účelového využití příspěvků obce všemi příjemci do 31.1.2013.

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na získání části pozemku p.č. 57/2 v katastru obce
Ondratice a pověřuje starostu obce zabezpečením pozitivního výsledku jednání s vlastníky
pozemku, včetně realizace - lávky přes potok, v souladu s Programovými úkoly
zastupitelstva roku 2012.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na získání pozemku st.p. 83/1 v k.ú. Ondratice,
pod obecní prodejnou potravin LUNA, Ondratice č.p.34, k zabezpečení jejího provozu
včetně žádosti o účast ve výběrovém řízení a minim. nabídkové ceny, vyšší jak odhadní.

V Ondraticích

Zapisovatel:

dne:

15.6.2012

Pavel Frys

Podpisy:

~/

............. ~

Ověřovatelé zápisu:

-

.

Miroslav Malík

omluven
Miloš Zámečník - místostarosta

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

Vyvěšeno: 21.6.2012

Sejmuto:

9.7.2012

················~~62·················
Ing.LadiSlj
rný- starosta

