Usnesení č. 26. ze dne 23. října 2008
Usnesení
z 26. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 10. 2008 v 18 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Újezdě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce:
1. schválilo:
1.1. Program 26. zasedání zastupitelstva obce
1.2. Odkoupení pozemku pod budovou autobusové čekárny parc.č. 95 o výměře 12 m2
v k.ú. Újezd u Uničova za cenu dle znaleckého posudku 630,- Kč od Mgr. Radima
Janouška, správce konkurzní podstaty Jednoty SD Olomouc.
1.3. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 78 (zahrada zdrav. střediska) o výměře 1545 m2
v k.ú. Újezd u Uničova od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Újezd.
1.4. Rozpočtové změny č. 7/2008 na měsíc říjen 2008.
1.5. Udělení výjimky z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu Újezd,
příspěvkovou organizaci pro školní rok 2008/2009 z důvodu snížení pod požadovaný
počet žáků podle vyhlášky č. 48/2005 § 4 odst. 1 o základním vzdělávání s tím, že
finanční dopady vyplývající z této výjimky nebudou mít vliv na finanční rozpočet
obce
1.6. Poplatek ve výši 3,- Kč na občana do regionálního fondu pro podporu projektů
Střední Moravy (podání žádosti na 50% dotaci na zhotovení dokumentace pro územní
řízení na cyklostezku Šternberk – Uničov, část Újezd v k.ú. Újezd u Uničova.)
1.7. Uzavření smlouvy s Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy (RARSM)
na zpracování dokumentace pro územní řízení na cyklistickou stezku Šternberk
- Uničov, část Újezd v k.ú. Újezd u Uničova.
1.8. Vytvoření nových webových stránek naší obce firmou ANTEE Praha s.r.o.
1.9. Provedení opravy elektroinstalace v hasičské zbrojnici v Újezdě firmou ELRO systém
s.r.o. Šternberk
1.10. Zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí a komunikace pro lokalitu
výstavby rodinných domků za kostelem firmou pana Jana Andrése z Olomouce.

2. neschválilo:
2.1. Zakoupení kolmého snímku obce Újezd od firmy JAS AIR CZ s.r.o. Hosín

3. vzalo na vědomí:
3.1. Zprávu předsedkyně kontrolního výboru o výsledku kontroly hospodaření v základní
škole a mateřské škole Újezd, příspěvkové organizace
3.2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Újezd za rok 2008.
3.3. Žádost Občanského sdružení Jasněnka o finanční příspěvek na provoz na rok 2009
3.4. Vydání souhlasného vyjádření panu Marcelu Stejskalovi s umístěním fotovoltaické
elektrárny na střeše tenisové haly na jeho pozemku u domku v Újezdě čp. 18.
3.5. Sdělení Českého červeného kříže v Olomouci o dovršení 130 bezpříspěvkových
odběrů krve občanem naší obce panem Františkem Nevrlým.
3.6. Opravu sociálního zařízení na hřišti po dohodě s firmou pana Richtra.

4. Ukládá:
4.1. Starostovi dohodnout s klubem seniorů a s klubem maminek podmínky provozu
společných prostor v bývalé školní jídelně. Termín: ihned
4.2. Starostovi uzavřít návrh smlouvy s p. Janem Andrésem na zpracování projektové
dokumentace inženýrských sítí a komunikace pro lokalitu výstavby rodinných
domků za kostelem a tuto předložit ke schválení zastupitelstvu obce.
Termín: 30.11.2008
4.3. Starostovi projednat s panem Richtrem možnou opravu záchodů na hřišti v Újezdě.
Termín: ihned
4.4. Starostovi zajistit provádění namátkových kontrol ve večerních hodinách na hřišti
Termín: 30.11.2008
4.5. Starostovi dohodnout schůzku s Ing. Chládkem za účelem provedení změn ve studii
na rekonstrukci hřiště. Termín: ihned
4.6 Komisi životního prostředí provést pochůzku na obecním pozemku v Haukovicích za
Bártovým a označit dřeviny k odstranění. Termín: 30.11.2008

Zastupitelstvo obce usnesení 26. zasedání schválilo.
Hlasování:
10 pro,
0 proti,
0 zdržel se

Starosta ukončil zasedání ve 20.45 hod. a všem přítomným poděkoval za účast.
Zapsala: Chabičovská
Ověřovatelé zápisu:
Karel Klimeš
Lubomír Nesvadbík

Petr Přichystal
starosta

