Usnesení
z 21. zasedání zastupitelstva obce Újezd konaného dne 19. června 2007 v 18 hodin v
zasedací
místnosti Obecního úřadu v Újezdě
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Újezd:
1. schválilo:
1.1. Program jednání 21. zasedání
1.2. Celoroční hospodaření obce Újezd a závěrečný účet obce Újezd za rok 2007 včetně
zprávy kontrolního pracovníka o výsledku přezkoumání hospodaření obce Újezd
za rok 2007 - a to bez výhrad
1.3. Rozpočtové změny č. 4/2008 (příloha č. 1)
1.4. Úpravu sazby za pronájem při užívání kulturního a sportovního areálu v Rybníčku
400,- Kč - pronájem budovy kulturního střediska
500,- Kč - pronájem sportovního areálu + sociál. zařízení (bez kuchyňky) – zábavy
600,- Kč - pronájem celého areálu - sport. areál + budova kulturního střediska včetně
kuchyňky
1.5. Způsob hlasování pro navýšení základního kapitálu Vodohospodářské společnosti
Sitka
s.r.o. Šternberk formou peněžitého vkladu na 51. valné hromadě společnosti Sitka s.r.o.
2. vzalo na vědomí:
2.1. Informaci ředitelky Základní školy a mateřské školy, příspěvkové organizace PaedDr.
Ivy
Tomáškové o uplynulém školním roce a o plánovaných aktivitách na příští školní rok.
2.2. Informaci starosty o zadání vyhledávací studie cyklostezky Šternberk – Uničov
Regionální
agentuře pro rozvoj střední Moravy.
2.3. Nabídku firmy Cyrrus na odprodej prioritních akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
2.4. Zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování kabelového vedení
NN
na pozemcích 96/1,141,142/3 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce a.s. v rozsahu
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu rodinného domu
pana
Stiebnera na parc.č. 139/2 v k.ú Újezd u Uničova.
2.5. Informaci starosty o nepřipojení některých občanů na kanalizaci.
2.6. Informaci starosty o jednání s architektem Ing. Žlebkem v záležitosti uspořádání
parcel
na výstavbu rodinných domků v lokalitě za kostelem.
2.7. Informaci starosty o likvidaci černé skládky za tratí.
2.8. Informaci starosty o otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Udržitelné
využívání
zdrojů energie ZŠ a MŠ Újezd snížením energetických ztrát“ .
2.9. Informaci starosty o přípravách na hody
3. ukládá:
3.1. Starostovi zajistit osazení značek „Zákaz skládky“ v lokalitě za tratí. Termín:
30.6.2008
Zastupitelstvo obce usnesení 21. zasedání schválilo

Zasedání ukončeno ve 20.00 hod.
Zapsala Chabičovská
Příloha č. 1 - Rozpočtové změny č. 4/2008
Ověřovatelé: P. Ullmannová
Ing. Bohušová

Petr Přichystal
starosta

