Usnesení z 14. jednání Zastupitelstva obce Spytihněv
konaného dne 18. února 2013
Zastupitelstvo obce Spytihněv
projednalo a
Usnesení č. 1/XIV/2013
a) souhlasilo
s realizací projektu rekonstrukce hygienického zařízení v budově mateřské školy dle projektu
zpracovaného projekční kanceláří PROST Zlín, při rozpočtované ceně 493.284,33 Kč,
b) souhlasilo
s podáním žádosti o dotaci na uvedenou akci do podprogramu Zlínského kraje na podporu
obnovy venkova,
c) schválilo
vyčlenění podílu obce ve výši 296.284,33 Kč na spolufinancování projektu rekonstrukce
hygienického zařízení v budově mateřské školy.
pro:

11

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 2/XIV/2013
schválilo
1. výjimku z nejnižšího počtu žáků v Základní škole Spytihněv s tím, že počet žáků je
nižší o 7 oproti stavu stanovenému školským zákonem.
2. výjimku z počtu žáků v mateřské škole Spytihněv s tím, že kapacita mateřské školy
bude navýšena na 56 dětí.
pro:

11

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 3/XIV/2013
schválilo
uzavření směnné smlouvy s paní Bronislavou Varmužovou, bytem Napajedla, Nábřeží 1331,
jejímž předmětem bude směna pozemku ve vlastnictví obce, konkrétně pozemku p.č. 221
v k.ú. Spytihněv o výměře 309 m2 za pozemky ve vlastnictví paní Bronislavy Varmužové,
konkrétně za pozemky p.č. 3/2 o výměře 11 m2, p.č. 4/2 o výměře 11 m2, p.č. 10/12 o výměře
1

57 m2, p.č. 10/13 o výměře 17 m2 a p.č. 10/14 o výměře 57 m2, s tím, že hodnota pozemků je
přibližně stejná a žádná ze stran nemá nárok na finanční vyrovnání.
pro:

11

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 4/XIV/2013
neschválilo
uzavření smlouvy s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR o výkonu některých
činností provozovatele přístaviště.
pro:

11

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 5/XIV/2013
neschválilo
uzavření rámcové smlouvy s Městem Otrokovice o podmínkách poskytování příspěvku
na pobytové sociální služby občanům obce v zařízení SENIOR Otrokovice, příspěvková
organizace.
pro:

12

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 6/XIV/2013
vzalo na vědomí
informaci o rozhodnutí Výboru regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava o tom, že
výzva k předkládání projektových žádostí č. 32/2012, do kterého obec Spytihněv předložila
projektovou žádost, byla zrušena.
pro:

12

proti:

0

zdržel se:

0

Usnesení č. 7/XIV/2013
souhlasilo
s připojením obce Spytihněv k akci „Vlajka pro Tibet“ tím, že u budovy radnice bude dne
10.3.2013 vyvěšena tibetská vlajka.
pro:

3

proti:

0

2

zdržel se:

9

Usnesení č. 8/XIV/2013
a) souhlasilo
s omezením provozování sportovních aktivit neorganizovaných skupin na kulturním domě,
b) pověřilo radu obce
zpracováním provozního řádu kulturního domu.
pro:

12

proti:

0

Mgr. Vít Tomaštík, starosta

Miroslav Lapčík, ověřovatel

Pavel Janík, ověřovatel

Ve Spytihněvi, 18. února 2013

3

zdržel se:

0

