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 ZASTUPITELSTVA OBCE
ZÁPIS Č. 2
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
konaného dne 06. 05. 2020

Schválení programu:
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. Odkup domu č.p. 22 v Dlouhé Vsi
5. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058758/001
6. Schválení přijetí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020
7. Schválení přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace na DA
8. Dotace z POV OK na „Komplexní rekonstrukci ulice na Žabáku – I. etapa“
9. Rozpočtové opatření
10. Výběr nového provozovatele kanalizace
11. Schválení podání žádosti o dataci
12. Různé
a.) Informace o vypsané dražbě na dům č.p. 89
13. Diskuze
14. Závěr
Usnesení ZO01/02/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 02/2020.
Usnesení ZO 02/02/2020
Zastupitelstvo obce schválilo odkoupení nemovitosti č.p. 22 v Dlouhé Vsi a pověřilo starostu uzavřením
kupní smlouvy a vyřízením převodu na katastru nemovitostí.
Usnesení ZO 03/02/2020
Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058758/001.
Schválení přijetí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020
Usnesení ZO04/02/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo:
a)
Přijetí dotace s účelem použití, podle smlouvy s Olomouckým krajem
b)
Spolufinancování obce
c)
Znění smlouvy
1. Schválení přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace na DA
Usnesení ZO05/02/2020:
Zastupitelstvo obce schválilo:
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Přijetí dotace s účelem použití, podle smlouvy s Olomouckým krajem?
Smlouvu o poskytnutí dotace?

Dotace z POV OK na „Komplexní rekonstrukci ulice na Žabáku – I. etapa“

Usnesení ZO 06/02/2020
Zastupitelstvo obce schválilo projekt a pověřilo starostu vyřízením stavebního povolení a výběrem
dodavatele stavby „Komplexní rekonstrukce ulice na Žabáku – I. etapa“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3.

2. Schválení podání žádosti o dotaci
Usnesení ZO 08/02/2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.) podání žádosti na technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v
Olomouckém kraji v roce 2020 na pořízení stroje typu rider s příslušenstvím sběrač trávy a listí, sekací
(mulčovací) hlava a tažné zařízení pro připojení příslušenství na údržbu sportovního areálu Zamlýní
v ceně cca 300 tisíc Kč?
2.) závazek ponechání majetku, pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let
3.) prohlášení, že sportovní areál Zamlýní je majetkem obce

Ve Vrchoslavicích dne 07. 05. 2020

starosta obce

místostarosta obce

