Usnesení č. 17 ze dne 20. března 2008
Usnesení
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Újezd konaného dne 20. března 2008 v 18 hodin v
zasedací místnosti Obecního úřadu v Újezdě
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce Újezd:
1. schválilo:
1.1. Program 17. zasedání zastupitelstva obce
1.2. Rozpočtové změny č. 1/2008
1.3. V souladu s nařízením vlády č. 79/2008 zvýšení měsíční odměny u člena zastupitelstva
a předsedu výboru na 1.580 Kč a u člena zastupitelstva a člena výboru na 1.350 Kč
1.3. Uzavření smlouvy s firmou SBW Pro s.r.o. Olomouc Ing. Chládek za účelem podání
žádosti do ROP Střední Morava, prioritní osa č. 2, oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova
1.4. Nákup samochodné sekačky na trávu
1.5. Opravu místní komunikace úsek I „u Kašového“ .
1.6. Výměnu oken v budově holičství a kadeřnictví a uzavření smlouvy na tyto práce
s firmou Elmark Krnov dle jejich cenové nabídky za cenu 45.915 Kč.

2. vydalo:
2.1. Změnu č. 2 územního plánu obce Újezd

3. vzalo na vědomí
3.1. Odpisový plán Základní školy Újezd pro rok 2008 ve výši 59.854 Kč
3.2. Informaci starostu o oslovení firem na opravu místní komunikace u Kašového- Horstav
Olomouc, Strabac Velká Bystřice a Kareta Bruntál
3.3. Zprávu o činnosti SOMU
3.4. Informaci starosty o tom, že nebyla uzavřena smlouva na prodej silové elektřiny
s firmou Bohemia energy – Obec i nadále má uzavřenou smlovu z ČEZ a.s.
3.5. Informaci starosty o jednání na odboru dopravy Olomouckého kraje ve věci opravy
komunikace v obci – průtah obce
3.6. Informaci starosty o podané žádosti o poskytnutí příspěvku pro SDH Újezd z rozpočtu
Olomouckého kraje na nákup zásah. obleků, hadic a plovoucího čerpadla na povodně
3.7. Žádost manželů Spěvákových o odkoupení části pozemku v Rybníčku par.č. 1388
3.8. Informaci místostarosty o akceptování naší žádosti u SFŽP Praha na realizaci
„Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ a MŠ Újezd snížením energetických ztrát“
3.9. Informaci starosty o datu konání obecního plesu v roce 2009
3.10. Informaci p. Honelové o zakládání „klubu seniorů“
3.11. Informaci místostarosty o zpracování projektu na protipovodň. opatření v Haukovicích
3.12. Informaci pana Jevického o založení občanského sdružení farníků pro využití fary.

4. ukládá
4.1. Starostovi a Ing. Hronové sehnat firmu, která by zpracovala zastavovací studii lokality

za kostelem určenou pro výstavbu rodinných domků a po té nechat zveřejnit.
Termín: 31.5.2008
4.2. Starostovi projednat s p. Sekaninou z DI Policie ČR Olomouc umístění svodidel na
křižovatce u zdravotního střediska. Termín: 31.3.2008
4.3. Finančnímu výboru zhodnotit možnost proplácení finanční částky matkám při
narození dítěte za pobyt v porodnici. Termín: 15.4.2008

Zastupitelstvo obce usnesení 17. zasedání zastupitelstva schválilo.
Hlasování:
11 pro,
0 proti,
0 zdržel se

Starosta ukončil zasedání ve 20.15 hod.
Zapsala: Chabičovská

Ověřovatelé zápisu:
Petra Ullmannová
Radomír Krpec

Petr Přichystal
starosta

