USNESENÍ č. 6
z 6. zasedání zastupitelstva obce Stříbrnice konaného 8. června 2011
Po doplnění a schválení programu zastupitelstvo projednalo:
1. Vybírání stočného
2. Závěrečný účet za rok 2010
3. Prodej pozemků
Záměr č. 5/2011
Záměr č. 6/2011
4. Výběrové řízení – Rekonstrukce hasičské zbrojnice – 2. etapa
5. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje- vybavení JSDH
6. Provozní řád dětského hřiště
7. Informace
8. Diskuze
Zastupitelstvo po projednání:
6-1

schválilo -výši stočného – za 2.polovinu roku 2011
- v roce 2012
Stočné platí pro občany s trvalým pobytem v obci

6-2

schválilo - celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2010 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 s výhradami .
Přijalo opatření: paní Jitka Straková odstraní zjištěný nedostatek do 30.6.2010
a zúčastní se semináře či školení s danou tematikou.

6-3

schválilo - prodej pozemků podle Záměru č. 5 a Záměru č.6

6-4

schválilo – na základě splnění podmínek kritéria - firmu TECHNIS spol. s r.o.
Kojetín, Padlých hrdinů 638 – na dokončení rekonstrukce – 2.etapy - hasičské
zbrojnice.
Ukládá starostovi obce – oznámit výsledky výběrového řízení všem zainteresovaným
firmám – dne 9.6.2011.

6-5

schválilo

a) přijetí fin. příspěvku na nákup věcného vybavení jednotky SDH
b) spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše
finančního příspěvku
c) smlouvu o poskytnutí příspěvku

ukládá

starostovi obce zajistit zaslání výpisu usnesení do 17.6.2011 na adresu
Olomouckého kraje

6-6

schválilo

Provozní řád dětského hřiště

6-7

bere na vědomí

75,-Kč/občan
150,-Kč/občan/rok

- informaci o předběžném souhlasu KÚ s oddílnou kanalizací
- podklady souhlasného prohlášení odevzdány na Katastrálním
úřady

- žádost o realizaci opatření, které byly navrženy v KPÚ
- ukončení smluv VPP (P.Mužíková, M.Steiner) k 30.6.2011
- převod pozemků - v rámci KPÚ - z katastru obce Vitčice
- pro časté poruchy odpadů na WC – projednání jejich opravy
- občané budou vyzváni k úpravě pozemků (posečení trávy)
- žádost o podporu Petice – k vyřešení obchvatu Přerova
6-8

bere na vědomí

- informaci o opravě kapličky
- upozornění občanů – vlastníků psů – na jejich pobíhání

Stříbrnice 13.6.2011

Mgr. Václav Dvořáček
starosta

Miroslav Vincourek
místostarosta

