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Usnesení

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Pustějov, konaného dne 27.června 2013 v 19.00 hodin

v sále obecního úřadu v Pustějově.

Zastupitelstvo obce po projednání:

I. Schvaluje

1.13 Celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce Pustějov za rok 2012 a souhlasí
s celoročním hospodařením- bez výhrad.

2.13 Rozpočtové opatření č. 2/2013 - viz př.č.1.

3.13 Cenu za stočné ve výši 11 Kč/m3 bez DPH v obci Pustějov pro rok 2013.

4.13 Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustějov, zastoupenou starostou ing ..
Sdružením realizace ČOV Pustějov, zastoupené vedoucím

účastníkem sdružení Aqualia s.r.o. zastoupená p.

jednatelem společnosti a Ing.
J editelem společnosti na akci "Kanalizace a ČOV v obci Pustéjov".

5.13 Smlouvu o dílo mezi Obcí Pustějov,zastoupenou ing.

starostou obce a firmou UNISTAD, : I, zastoupenou ing.

,jednatelem společnosti, na akci "Rekonstrukce a rozšíření
sportovního hřiště u ZŠa MŠ Pustějov.

6.13 Smlouvu o dílo mezi obcí Pustějov, zastoupenou starostou ing.

firmou Swietelsky .~., zastoupená ve věcech smluvních
p. r ředitelem oblasti ap. vedoucí odd. přípravy a

kalkulací na akci "Oprava komunikace v obci Pustějov.

7.13 Kupní smlouvu mezi obcí Pustějov, zastoupenou starostou ing.

I a firmou Auto SASs.r.o. zastoupenou ing.
jednatelem společnosti na nákup zametacího stroje.

8.13 Přijetí dotace z rozpočtu MSK z programu na podporu přípravy projektové
dokumentace na "Projektovou dokumentaci pro projekt Zateplení ZŠPustějov".

9.13 Výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě Základní školy Pustějov o 4 žáky, na základě
ustanovení §23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



10.13 Smlouvu o výpůjčce č. 05201320002794 mezi Obcí Pustějov zastoupené ing.

a firmou EKO-KOM a.s. zastoupená RNDr.

11.13 Finanční příspěvek FKPustějov ve výši 10.000,-Kč na zabezpečení turnajů "O kalich

mistra Jana Husa" a "O kalíšek mistra Jana Husa".

12.13 Finanční příspěvek Společnosti přátel Poodří ve výši 1966,- Kč na vydávání časopisu
Poodří v r. 2013.

13.13 Příspěvek zaměstnancům obce ve výši 20,- Kč/zaměstnanec/odpracovaný den za
odebraný oběd z jídelny ZŠPustějov.

II. Bere na vědomí

1.13 Zprávu starosty o činnosti obecního úřadu od 12.zasedání za Pustějov.

2.13 Zprávu kontrolního výboru o kontrole usnesení.

3.13 Postup administrace žádosti o dotaci na akci "Kanalizace a ČOV v obci Pustějov".

4.13 Postup administrace ostatních investičních akcí v roce 2013.

5.13 Výsledky výběrových řízení na: 1) Zhotovitele kanalizace a ČOV v Pustějově, 2)

Zhotovitele cesty ve stavebním obvodu, 3) Zhotovitele rekonstrukce a rozšíření
sportovního hřiště u ZŠa MŠ Pustějov, 4) Dodavatele zametacího stroje.

6.13 Zrušení a nové vypsání výběrových řízení na realizátora projektu "Obnova parku před
kostelem", a technický dozor investora pro akci "Výstavba kanalizace a ČOV

V Pustějově.
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