Usnesení č. 11
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 18. srpna 2008.
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-8000456-802/01/2008 s ČEZ
distribuce – přeložka kabelu NN pro ČD
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. III/966/57/08/joh/3324 s Ředitelstvím silnic
a dálnic – přeložka dálkového kabelu pro Telefónicu
3. Mandát pro starostu obce k podepsání smlouvy s projektantem Ing. Illem
na zpracování dokumentace kanalizace dle předloženého návrhu
4. Přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 45 tis. Kč na techniku JSDH
5. Smlouvu s Olomouckým krajem – Podmínky čerpání dotace na techniku JSDH
6. Pověření starosty k založení termínovaných vkladů ve výši 1002000,-Kč
7. Žádost SDH Rájec o zproštění poplatku ze vstupného pro rok 2008
Bere na vědomí:
1. Informace o plnění úkolů z minulého veřejného zasedání:
- postupné přípravy projektové dokumentace na stavbu kanalizace
- dokončení oprav a zprovoznění tenisového hřiště
- předpokládané početní stavy dětí v ZŠ Rájec do roku 2014
- řešení najíždění nákladních aut na parkoviště u KD
- nové nájemní smlouvy na byty platné od 1.8.2008
- přemístění boudy MJ Rájec s krmením pro zvěř
2. Informace o rozpočtových opatřeních
3. Informace o komplexních pozemkových úpravách
4. Informaci o daru pozemku obci od manželů Kamlarových na přístupové cesty
5. Osvobození od placení poplatku za odpad pro Martinu Goldovou na rok 2008
6. Zahájení činnosti Sportovního klubu

Ukládá starostovi a zastupitelům obce :
1. Podílet se na připravovaných akcích

termín: průběžně

2. Jednat s p. Weissrem o jeho žádosti na prodej pozemku
termín: příští zasedání ZO
3. Připravit svoz velkoobjemového odpadu, sběr papíru a železa
termín: příští zasedání ZO
4. Dokončit zavedení CZECH POINTu na obecním úřadě
termín: průběžně
V Rájci dne 18. srpna 2008

…………………………….
místostarosta obce
Vyvěšeno dne : 25.8.2008

………………………………..
starosta obce
Sejmuto dne : 10.9.2008

