Usnesení
z 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11. 7. 2008 v 18 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Újezdě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce:
1. schválilo:
1.1. Program 22. zasedání zastupitelstva obce
1.2. Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky včetně smlouvy o dílo, která je součástí
nabídky na akci: „Udržitelné využívání zdrojů energie v Základní škole a Mateřské
škole Újezd snížením energetických ztrát“ firmě Freemont s.r.o. Prostějov
1.3. Zařazení obce Újezd do působnosti Místní akční skupiny (MAS) Uničovsko o.p.s. a
seznámení se strategií MAS pro období 2007(8) - 2013
1.4. Smlouvu o společném postupu zadavatelů pro akci Silnice III/44419 Újezd u Uničova
- průtah a do hodnotící komise na výběr dodavatele stavby starostu Petra Přichystala
a místostarostu Ing. Rostislava Oháňku
1.5. Zakoupení skluzavky na dětské hřiště u mateřské školy
1.6. Zadání provedení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na
revitalizaci hřiště firmě SBW Pro s.r.o. Olomouc
1.7. Provedení regulace vytápění v budově základní a mateřské školy firmou Martechholding včetně výměny ventilů v kotelně
1.8. Poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí Praha na akci „Obnova zeleně
I. etapa prioritní osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny
1.9. Přijetí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a
spolufinancování obce ve stejné výši na zakoupení osobních ochranných pomůcek pro
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Újezdě
1.10. Smlouvu o poskytnutí příspěvku s Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc
ve výši 10.000 Kč
1.11. Rozpočtové změny č. 4/2008 na měsíc červenec 2008
1.12. Provozní řád kulturního střediska v Haukovicích včetně poplatků za pronájem, kultur.
místnost přízemí – 300 Kč, kult. místnost v patře – 300 Kč, pronájem obou místností
– 600 Kč
2. vzalo na vědomí:
2.1. Studii zastavěnosti plochy pro účely bydlení do firmy AŽ – Ateliér Žlebek s.r.o.
2.2. Informaci starosty o nutnosti provedení sanační omítky ve staré části budovy ZŠ
z důvodu silně zavlhnutých stěn v souvislosti se zateplením budovy školy
2.3. Informaci starosty o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a podání žádosti o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby základnové stanice mobilních telefonů
Vodafone Czech Republik a.s.
2.4. Informaci starosty o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou a podání žádosti o
vydání územního rozhodnutí o umístění stavby na přepojení a zatrubnění části
mlýnského náhonu a umístění opěrných zdí v rámci zkapacitnění a stabilizace koryta
vodního toku Teplička v části obce Haukovic

3. zmocňuje:
3.1. Starostu Petra Přichystala k zastupování obce Újezd v Místní akční skupině Uničovsko
Uničovsko o.p.s.

4. ukládá:
4.1. Starostovi zjistit bližší informace ohledně poskytnutí dotace na vybudování sběrného
dvora. Termín:
Zastupitelstvo obce usnesení 22. zasedání schválilo.
Hlasování:
10 pro
0 proti,
0 zdržel se

Starosta ukončil zasedání v 19.45 hodin
Zapsala: Chabičovská
Ověřovatelé zápisu: A. Honelová, Ing. Hronová

Petr Přichystal
starosta

