Výpis usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva

obce Ondratice dne 30. 5. 2014

Usnesení Č. 1:
Program jednání byl přítomnými zastupiteli jednomyslně přijat.
Usnesení Č. 2:
Ověřovatelé zápisu ze zasedání pan Jan Beneš a pan Pavel Frys včetně
Miloše Zámečníka - byli schváleni.

zapisovatele pana

Usnesení č.3:
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.lj2014 - Změnu rozpočtu včetně
předložených přesunů plánovaných nákladových prostředků mezi položkami na rok 2014.
Usnesení Č. 4:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o Přezkoumání hospodaření obce Ondratice za rok 2013.
Usnesení Č. 5:
Zastupitelstvo souhlasí se zařazením pozemků obce v k.ú. Bradek, a v k.ú. Sněhotíce, do evidence
majetku obce Ondratice včetně jejich ocenění předávací hodnotou.
.
Usnesení Č. 6:
Zastupitelé berou na vědomí zvýšení základního kapitálu společnosti RESPONOa.s. Vyškov a po
změně souhlasí se zaevidováním 6-ti ks akcií v nominální hodnotě 10.000,- Kčdo majetku obce,
a zařazením části kapitálu 5.200,- Kčdo rezervního fondu uvedené společnosti. (Viz. Potvrzení o
úhradě částky na navýšení základního kapitálu RESPONO,a.s.)
Usnesení Č. 7:
Zastupitelstvo souhlasí s navrženou změnou STANOVSK a ČOVBrodek u Prostějova - Ondratice,
svazku obcí a doporučuje valné hromadě svazku přijetí změny STANOVa jejich dodržování.
Současně doporučuje valné hromadě svazku uložit předsednictvu svazku: - navrhnout po
komunálních volbách změnu stanov se zaměřením na sjednocení volebního období
předsednictva svazku a revizní komise svazku s volebním obdobím zastupitelů obcí.
Usnesení Č. 8:
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem a schvaluje pana Pavla Fryse za člena Revizní komise
SK- ČOVBradek u Prostějova - Ondratice, svazku obcí a doporučuje jeho schválení valnou .
hromadou svazku.
Usnesení Č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje Novou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů, uzavíranou se společností EKO-KOM,a.o.s. včetně Dodatku č. 1, s účinností od 1. 4. 2014.
Usnesení Č. 10:
Zastupitelstvo obce v případě žádosti Ing. Bureše Miroslava ajeho dcery Věry Burešové
rozhodlo takto: - Žádost o odprodej části pozemku obce, p.č. 619/1 - proluka se stokou pro
přívalové deště, se jednomyslně zamítá.
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Miloš Zámečník - místo starosta

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

Vyvěšeno: 4.6.2014
Sejmuto:
2014

