Usnesení č. 7
z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 1.08.2011 v zasedací
místnosti OÚ v 18.00 hod.

I. Zastupitelstvo obce ber

-

-

e n a věd o m í:

ukončení prací na zatepleni ZŠ Pěnčín a předání stavby obci Pěnčín
ukončení stavby "Revitalizace veřejných prostranství v obci Pěnčín "
a předání stavby obci Pěnčín
informaci o stavu odkoupení pozemků - komunikace tzv. "Nová ulice"
informaci o přípravách budování splaškové kanalizace
stav rozpracovanosti územního plánu,
výsledky soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2011
informaci o provedené kontrolní prohlídce v rodinném domě č.4
návrh organizace ZŠ a MŠ na školní rok 2011-2012 .
návrh TS Olomouc o zavedení svozu bílého skla a bioodpadu
termín sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu na sobotu dne
1.10.2011
petici občanů na vybudování dětského hřiště
žádost o poskytnutí prostor pro Romodrom o.s.
nabídku na elektronické zabezpečení hasičské zbrojnice a knihovny
podnět p. Tomáše Kunovského ve věci monitoringu prodeje
nemovitostí v obci
podnět p. Milana Špačka ve věci zpracování bezpečnostní studie

II. Zastupitelstvo obce s c h val u je:
program, ověřovatele zápisu a členy NK
rozsah víceprací na akci" Zateplení ZŠ Pěnčín"
dovybavit prostory návsi mobiliářem dle výběru pracovní skupiny
ZO
výběr KB - pobočka Prostějov k poskytnutí překlenovacího úvěru
na dofinancování akce" Revitalizace ..... ". Výše úvěru 3,6 mil.,
úhrada do 30.4.2012. Současně pověřuje starostu obce k projednání
smlouvy a k jejímu podpisu
výběr dodavatele na malířské a natěračské práce v
ZŠ Pěn čín - Gustava Petr Novákovi
rozpočtové opatření č.I
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- variantu budovaní splaškové kanalizace společně s obcí Laškov,
s vybudováním společné ČOV v k.ú. Laškov
- prominutí náimu a nákladů na energie ve sportovním areálu na akci
rodičů dětí ZS dne 4.6.2011, jejíž výtěžek bude věnován na zakoupení
keramické pece
- prominutí nájmu a nákladů na energie ve sportovním areálu na akci
- "Pěnčínské kilo" pořádané dne 19.6.2011 SDH Pěnčín
- smlouvu o právu provést stavbu Ing. Pavel Urban
- provedení opravy střechy myslivecké chaty - havarijní stav
- dokončení bezdrátového rozhlasu v obci v roce 2011
- uspořádání akce předání revitalizované návsi veřejnosti k užívání
spojené s oslavou získání Oranžové stuhy OK 2011
- pronájem 3 ks nádob na bílé sklo
- provedení opravy chodníku u č.p. 130 a 131 a to svépomoci
- dočasné provozování dětského hřiště v MŠ ( do doby než bude
vybudované nové dětské hřiště) + zpracování provozního řádu na
hřišti - odpovědná osoba za pořádek p. Michaela Továrková
- provedení opravy chodníku u ZŠ, přípravné práce svépomocí, položení
dlažby zastit odbornou firmou
IV. Zastupitelstvo obce u k I á dá:
- dovybavit prostory návsi mobiliářem dle výběru pracovní skupiny
Úkol pro členy ZO
- projednat změnu PRVKOLu na MZe ČR
Zajistí: Ing. Lubomír Novák
- zajistit opravu myslivecké chaty včetně cenových nabídek
Zajistí p. Petr Krejčí
- zajistit oslavy předání revitalizované návsi veřejnosti
Odpovídá: Ing. Lubomír Novák
a Marie Miillerová
- zjistit podrobné informace ohledně pronájmu místnosti pro
Romodrom o.s.
Odpovídá: Marie Miillerová
31.8.2011
- vypracovat návrh na provozní řád školky na přechodnou dobu
než bude vybudováno další dětské hřiště

Odpovídá: Marie Miillerová
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- vypracovat
dotací

návrh

na zbudování nového dětského hřiště včetně zajištění
Odpovídá: Ing.Mgr. Petr Tichý

- zpracovat návrh na vybírání poplatků při používání SA
Odpovídá: p.Emil Žerava
- projednat
místnosti

s ROMODROMEM

a.s. podmínky pronájmu

vhodné

Odpovídá: Ing. Lubomír Novák
Marie Miillerová
- zajistit dokončení bezdrátového

rozhlasu v obci

- zajistit opravu chodníků u č.p. 130 a 131 a u ZŠ
- pokračovat v rozpracovaných

t'

úkolech

---

'7J,/~
MarieMiillerová
místostarostka

Viktor Kopečny
místostarosta obce

Ing. LUboJ

Novák

starosta obce
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