Usnesení č. 5
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30.3.2011 v zasedací
místnosti OÚ v 18.00 hod.

I. Zastupitelstvo obce ber

e n a věd o m í:

- informace o pokračování prací na projektu" Revitalizace veřejných
prostranství v obci Pěnčín"
- informace o pokračování prací na územním plánu
- celoroční hospodaření obce za rok 2010 včetně zprávy o přezkoumání
výsledku hospodaření
- celoroční hospodaření Svazku obcí Kanalizace ČOV - svazek obcí
Pěn čín - Laškov za rok 2010 včetně zprávy o přezkoumání výsledku
hospodaření
- žádost na přijetí čtyř pracovníků na veřejně prospěšné práce z Úřadu
práce Prostějov
II. Zastupitelstvo obce s c h val u je:
- program, ověřovatele zápisu a členy NK
- rozpočet hospodaření na rok 2011
- vyhodnocení 21.obecního plesu ze dne 19.2.2011
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt
" Revitalizace veřejných prostranství v obci Pěnčín" s Reg. radou
regionu soudržnosti Střední Morava a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu
- uzavření nájemní smlouvy se Společenstvím Romů na Moravě na
pronájem sportovního areálu od 1.4. 2011 do 30.6.2011- měsíční pronájem
2000 Kč. Dále pověřuje starostu obce k jejímu podpisu
- smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku
p.č, PK 407 a PK 410/3 v k.ú. Laškov - (hřbitov) jehož jsme spoluvlastníky
z 1/3. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
- uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o zajištování výkonu
přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Prostějov
a zvýšení odměny za výkon činností v dohodnutém rozsahu ze stávajících
700,- Kč na 1.000,- Kč za každý přestupek
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- Náboženské obci CČSH v Pěnčíně na práci s mládeží v klubu Radost
dotaci ve výši 10 000 Kč
- podání přihlášky do soutěže" Vesnice roku 2011 " do 29.4.2011
- příspěvek na dofinancování neinvestičních nákladů Domovu pro
seniory v Kostelci na Hané na 1 obyvatele ve výši 8.600,-- Kč. Do
30.6.2010 první polovina částky, do konce roku 2010 druhá polovina
částky.
III. Zastupitelstvo obce r e v o k u i e

usnesení ZO č. 27 z 19.7.2010 písmeno ch) ve věci změny k.ú. takto:
-pozemky p.č. st. 250 a 1369 zůstanou v k.ú. Laškov
-od p.ě. 1817, která je ve vlastnictví obce Pěn čín bude oddělena p.č.1374
o výměře 160 m2 a tato bude převedena z k.ú. Pěnčín do k.ú. Laškov
(dle geometrického plánu č. 166-192-112011)
ZO schvaluje a pověřuje starostu obce k dořešení tohoto převodu a k
podpisu smlouvy
IV. Zastupitelstvo obce zamítá:
- návrh na odprodej pozemku 1374 o výměře 160 m" Obci Laškov
- žádost o odkoupení pozemků mezi manžely Militkými a sl.
Martinou Kubíčkovou . V případě zájmu o výstavbu nového
rodinného domu (zahájení stavby do dvou let), ZO tuto žádost
znovu projedná
IV. Zastupit-elstv{)-obc~ u--k~lá dá:
- pokračovat na rozpracovaných úkolech - projektech
(revitalizace veřejných prostranství a zateplení školy)
- sepsání nájemní smlouvy se Společenstvím Romů na Moravě
Termín: 1.4.2011
Zajistí: Ing. L. Novák
Marie MiiIlerová
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- zajistit zaslání přihlášky

do Soutěže vesnice roku 2011
Termín: 29.4.2011
Zajistí: Ing. L. Novák
M.Miillerová
V. Kopečný a ostatní
členové ZO

- zajistit inzerci na odprodej pozemku mezi manžely Militkými
a sl. Martinou Kubíčkovou na webových stránkách obce
Termín: neprodleně
Zajistí: Ing. L. Novák
,-.
E. Kubíčková
- zajistit zasedání pracovního zastupitelstva obce na úterý 5.4.2011
v 16.00 hod.
Termín: do 5.4.2011
Zajistí: Ing. L. Novák

v
'l:37~

Marie Miillerová
místostarostka

bv

{JL;'Y{

y{

v-:-'I

Viktor Kopečny
místo starosta

starosta obce
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