Usnesení č. 18 ze dne 17. dubna 2008
Usnesení
z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.4. 2008 v 18 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Újezdě
---------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Újezd:
1. schválilo:
- Program 18. zasedání zastupitelstva obce
- Peněžitý dar ve výši 1.000 Kč pro novorozence vyplácený matkám při vítání dětí do svazku
obce s platností od roku 2008
- Realizaci projektu oprava kulturního domu v Újezdě za finanční spoluúčasti obce do 2 mil.
Kč
- Rozpočtové změny č. 2/2008
- Dostavba zařízení pro odvětrání kanalizačního potrubí před vstupem do čističky odpad.vod
- Zvýšení původního rozpočtu Firmy Elmark na výměnu oken v budově holičství
z původních
45.000 Kč na 62.320 Kč včetně DPH z důvodu chybného navýšení DPH Kč a zrušení
akční ceny.
- Výběr firmy Strabac Velká Bystřice a uzavření smlouvy na opravu místní komunikace
„U Kašového“ .
- Vybudování dešťové kanalizace kolem Kašového a Dorušákového v souvislosti s opravou
místní komunikace „ U Kašového“.
- Nákup 30 ks tují na vysázení živého plotu v areálu kulturního střediska v Rybníčku
- Pronajímat areál kulturního střediska v Rybníčku na soukromé akce s poplatkem 400 Kč na
den, na akce – zábavy pro kulturní složky s poplatkem 500 Kč za akci.
- Výběr malířské firmy pana Dvořáčka na malování v budově obecního úřadu a nátěr fasády
na
budově holičství.
- Úhradu poplatku 2.500 Kč Obci Újezd od rodiny Makových za odvoz psa do útulku
- Uzavření mandátní smlouvy s firmou APC Consulting s.r.o. Přerov na vypsání podlimitního
výběrového řízení na akci„ Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ a MŠ Újezd snížením
energetických ztrát“.
2. vzalo na vědomí:
- Informaci starosty o záměru firmy Unikos o vybudování solární elektrárny na pozemku
parc.č. 956 u nádraží v k.ú. Újezd u Uničova
- Informaci starosty o rozvázání pracovního poměru s panem Jiřím Strážnickým k 15.4.2008
- Informaci místostarosty z konání valné hromady Sitka Šternberk
- Informaci starosty o jednání s manžely Spěvákovými o odstoupení jejich žádosti na koupi
obecního pozemku části parc. 1388 v k.ú. Újezd u Uničova
3. ukládá:
- Starostovi zaslat na Správu silnic důrazné upozornění na opravu silnice Újezd – Žerotín.
Termín: ihned
- Starostovi prověřit stav v lesíku za Bakalovým a nepořádek v okolí bytovky pana Šulce.
Termín: 15.5.2008

Zastupitelstvo obce usnesení 18. zasedání schválilo.
Hlasování:
11 pro, 0 proti,
0 zdržel se
Zapsala: Chabičovská
Ověřovatelé zápisu:

Petr Přichystal
starosta

