Obec Vrchoslavice
Vrchoslavice 100
798 27 Vrchoslavice
Česká republika

Telefon: 582 386 081
Fax: 582 386 836
E-mail: obec@vrchoslavice.cz
Číslo účtu: 3020701/0100

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
konaného dne 15. 03. 2017 v 18:30 hod. na obecním úřadu

Schválení programu:
Starosta přednesl program jednání, s nímž byli všichni zastupitelé předem seznámeni dle jednacího řádu
obce:
1. Zahájení jednání a schválení programu
2. Projednání námitek proti zápisu z předešlého jednání ZO
3. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZO + zpráva finančního výboru
4. Schválení záměru zřízení terénní odlehčovací služby a pravidelného příspěvku na TOS
5. Schválení pořízení územního plánu, určení zastupitele a pořizovatele
6. Schválení opravy přečerpávacích stanic, schválení doplnění měření odpadních vod
7. Roční prohlídka obecních nemovitostí
8. Informace o podaných žádostech o dotace
9. Rozdělení příspěvků spolkům a schválení VP smluv na příspěvky
10. Různé
a.) Rozpočtové opatření č.1 a 2.
b.) Seznámení s hospodářským výsledkem ZŠ a MŠ
c.) Určení termínu schůzky s dodavatelem stavby ulice za hřbitovem
11. Diskuze
12. Závěr
Usnesení ZO01/01/2017:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 01/2017.
Usnesení ZO02/01/2017:
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.)
že na svém zasedání bere na vědomí informaci Charity Kojetín o zřízení TOS a konstatuje,
že má zájem o zajištění této služby pro občany obce.
2.)
poskytnutí peněžitého daru ve výši 12000,- Kč (600občanů x 20Kč) žadateli Charita Kojetín,
se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445 na pokrytí nákladů souvisejících se
zavedením terénních odlehčovacích služeb v roce 2017, peněžitý dar bude Charitě Kojetín vyplacen
po předložení dokladu o zaregistrování terénních odlehčovacích služeb Krajským úřadem Ol. kraje.
3.)
že se zavázalo, v případě zaregistrování Terénních odlehčovacích služeb Charity Kojetín,
každoročně po dobu 5 let přispívat Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ
70236445 na provoz terénních odlehčovacích služeb finanční částkou 12000Kč (což je cca 20,-Kč na
1 obyvatele obce).
Usnesení ZO03/01/2017:
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.) Pořízení územního plánu §6 odst. (5) písm. a) stavebního zákona
2.) Určilo starostu Ing. Dušan Svozílka jako zastupitele, který bude spolupracovat s
pořizovatelem v průběhu pořizování jednotlivých etap dokumentace
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3.) Schválilo obecní úřad obce s rozšířenou působností, respektive Odbor územního plánování a
památkové péče, oddělení územního plánování Magistrátu města Prostějova jako
pořizovatele
4.) Schválilo udělání výběrového řízení na projektanta ÚP
Usnesení ZO04/01/2017:
Zastupitelstvo obce schválilo pověřit starostou výběrem firmy a podpisem smlouvy na opravu ČS
splaškové kanalizace, doplnění měření a koordinací s vybranou firmou na následném zajištění
opravy ČS splaškové kanalizace; starosta bude průběžně zastupitele informovat a může použít
navíc i prostředky z fondu oprav.
Usnesení ZO05/01/2017:
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek:
10 tisíc z §3319 Mysliveckému spolku na Dětský den a smlouvu o poskytnutí příspěvku s
Mysliveckým spolkem
Spoluúčast obce na pořádání zahrádkářského zájezdu a platbu faktury za autobus do výše 10
tisíc Kč z §3319
15 tisíc z § 3326 pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice na stavebně historický průzkum
a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Římskokatolickou farností Vrchoslavice
50 tisíc z § 3419 pro Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí
příspěvku se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů
Vrchoslavice
80 tisíc z § 3419 pro Tj SOKOL Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Tj SOKOL
Vrchoslavice
70 tisíc z § 3419 pro Tj Sokol Vrchoslavice 1946 a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Tj Sokol
Vrchoslavice 1946
Usnesení ZO 06/01/2017:
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku a hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 4.968,73 Kč.
Protokol o schválení účetní závěrky školy je přílohou usnesení.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí termín schůzky s dodavatelem stavby 22. března 2017
v 17hodin.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že proběhne roční prohlídka obecních bytů, kontrolním
výborem, nad obchodem č.p. 22 a obecního domu č.p. 32.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1 a č.2, a záznam o změně rozpočtové
skladby.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí jednotlivé žádosti o dotace.
Ve Vrchoslavicích dne 16. 03. 2017

