OBEC Koválovice – Osíčany
Koválovice 67, 798 29 Tištín

Zápis č. 3/2014
z jednání ustavujícího zastupitelstva obce

datum konání:
místo konání:
přítomní zastupitelé:
přítomní občané:

Program:
-

1.12.2014
budova obecního úřadu 17 hodin
viz prezenční listina
viz prezenční listina

Smlouva s fondem
Prodej a koupě pozemků u okálů
Změna rozpočtu č. 4
Plán inventur a inventurní komise
Různé

1. Starosta Josef Polášek přivítal přítomné, zahájil schůzi a určil zapisovatelku - Blanku Svobodníkovou
a ověřovatele zápisu – Kamil Květoň a Zdeněk Herodek.
2. Pan starosta zastupitelům předložil Smlouvu č.14169833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR. Podpora je určena akci: „Zateplení objektu kulturního domu – Osíčany č.p.
57“. Schváleno jednohlasně.
3. Pan starosta navrhl vyhlášení záměru na odprodej pozemků č.p. 57/22 o výměře 507 m2 a p.č. 57/38
o výměře 27 m2 manželům Dostalíkovým. Cena bude 20 Kč/m2 s tím, že veškeré poplatky platí
kupující. Odkup pozemků bude také v ceně za 20 Kč/m2, poplatky bude platit obec – viz příloha.
Vyhlášení záměru na odprodej byl schválen zastupiteli jednohlasně.
4. Pan starosta předložil a seznámil zastupitele se změnou rozpočtu č. 4. Zastupitelé změnu schválili
jednohlasně.
5. Návrh na členy inventurní komise: Jan Berka, Kamil Květoň, Zdeněk Herodek, Oldřich Kroupa.
Inventury majetku budou provedeny k 31.12.2014 podle předloženého plánu inventur. Zastupitelé
členy inventurní komise a plán inventur schválili jednohlasně.
6. Starosta předložil zastupitelstvu Smlouvu o společném postupu zadavatelů se Správou silnic
Olomouckého kraje a obce. Předmětem smlouvy je společný výkon zadavatelských činností při
výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Dále byla předložena Smlouva o právu provést stavbu mezi
Správou silnic Olomouckého kraje a obcí na parcelních číslech: 1270, 1258, 1230, 1256, 1168 v k.ú.
Osíčany. Jedná se o stavbu – rekonstrukce silnice na Prasklice. Projednané smlouvy byly schváleny
jednohlasně.
7. Zastupitelstvo pověřuje pana starostu schválením rozpočtové změny č. 5 k 31.12.2014. Pověření
zastupitelé schválili jednohlasně.
8. Zastupitelé pověřují starostu rozhodovat o peněžních prostředcích na běžný provoz do výše 200 000
Kč. Z důvodu mimořádného krizového stavu může být tato částka překročena. Hlasování: PRO: Jan
Berka, Blanka Svobodníková, Zdeněk Herodek, Kamil Květoň, Ing. Andrea Hošáková, MVDr. Lenka
Opltová. ZDRŹEL SE: Josef Polášek.
9. Zastupitelé jednohlasně schválili předložené rozpočtové provizorium na rok 2015.

Zapsala: Blanka Svobodníková
Ověřili: Lenka Opltová
Andrea Hošáková

………………………………………...
…………………………………………
………………………………………..
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Zastupitelstvo obce Koválovice – Osíčany

USNESENÍ č. 3/2014
ze zasedání zastupitelstva obce Koválovice - Osíčany
konaného dne 1. prosince 2014 ve 17.30 hodin v budově obecního úřadu

Zastupitelstvo obce na svém jednání:

Schválilo
1. Smlouvu č.14169833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Podpora je
určena akci: „Zateplení objektu kulturního domu – Osíčany č.p. 57“. Schváleno jednohlasně.
2. Vyhlášení záměru na odprodej pozemků č.p. 57/22 o výměře 507 m2 a p.č. 57/38
o výměře 27 m2 manželům Dostalíkovým. Cena bude 20 Kč/m2 s tím, že veškeré poplatky platí
kupující. Odkup pozemků bude také v ceně za 20 Kč/m2, poplatky bude platit obec – viz příloha.
Vyhlášení záměru na odprodej byl schválen zastupiteli jednohlasně.
3. Změnu rozpočtu č. 4. Zastupitelé změnu schválili jednohlasně.
4. Členy inventurní komise a plán inventur. Členové jsou: Jan Berka, Kamil Květoň, Zdeněk Herodek,
Oldřich Kroupa. Inventury majetku budou provedeny k 31.12.2014 podle předloženého plánu inventur.
Zastupitelé členy inventurní komise a plán inventur schválili jednohlasně.
5. Smlouvu o společném postupu zadavatelů se Správou silnic Olomouckého kraje a obce. Předmětem
smlouvy je společný výkon zadavatelských činností při výběrovém řízení na zhotovitele stavby. Dále
Smlouvu o právu provést stavbu mezi Správou silnic Olomouckého kraje a obcí na parcelních číslech:
1270, 1258, 1230, 1256, 1168 v k.ú. Osíčany. Jedná se o stavbu – rekonstrukce silnice na Prasklice.
Projednané smlouvy byly schváleny jednohlasně.
6. Rozpočtovou změnu č. 5 k 31.12.2014. Pověření zastupitelé schválili jednohlasně.
7. Pověření pro starostu rozhodovat o peněžních prostředcích na běžný provoz do výše 200 000 Kč.
Z důvodu mimořádného krizového stavu může být tato částka překročena. Hlasování: PRO: Jan
Berka, Blanka Svobodníková, Zdeněk Herodek, Kamil Květoň, Ing. Andrea Hošáková, MVDr. Lenka
Opltová. ZDRŹEL SE: Josef Polášek.
8. Rozpočtové provizorium na rok 2015. Schváleno jednohlasně.

V Koválovicích dne 1. 12.2014

Josef Polášek, starosta obce

Jan Berka, místostarosta obce
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