Seznam usnesení zastupitelstva obce z veřejného zasedání ze dne 25.9.2006

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing. Jiřího Gábrlíka a pana Ing. Pavla Špáse.

Hlasování: pro - 9				proti –   0            		 	zdržel se –  0


Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.6.2006.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí rozhodnutí Pozemkového úřadu Olomouc o ustanovení Obce Grygov opatrovníkem neznámým dědicům po p. Bořivoji Odstrčilovi, Anežce Odstrčilové, Dr. Antonínu Plachém, Františce Podivínské, dále potom opatrovníkem pana  Vojtěcha Vysloužila a Karla Machálka, jejichž pobyt není znám. 

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci o průběhu komplexní pozemkové úpravy.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje přijetí daru pozemku parcelní číslo 906/66 o výměře 178 m2 v k.ú. Grygov od pana Františka Poláška, bytem Komenského č.p. 134, Grygov a paní Jiřiny Tesařové, bytem Komenského č.p. 163, Grygov.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje přijetí daru pozemku parcelní číslo 1006/39 o výměře 21 m2 v k.ú. Grygov od paní Libuše Krchňákové, bytem Zamlýní č.p. 343, Velký Týnec.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 





Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje záměr prodeje pozemků parcelní číslo 306 zahrada o výměře 205 m2, pozemku parcelní číslo 309 zahrada o výměře 98 m2 a pozemku parcelní číslo 314 zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Grygov. Uvedené pozemky byly rozhodnutím v roce 1973 přiděleny do osobního užívání  Františku a Boženě Juřičkovým, Vladimíru a Malvíně Složilovým a Jaroslavu a Naděždě Škarabelovým. Převod z majetku obce na uvedené vlastníky nebyl doposud proveden.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci o zahájení příprav na vypracování návrhu Územního plánu obce Grygov v souladu s novým stavebním zákonem, který nabývá platnosti od 1.1.2007. 
       Zastupitelstvo obce Grygov ukládá obecnímu úřadu zajistit výběrové řízení na dodavatele projektu Územního plánu obce Grygov.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí plnění a čerpání rozpočtu Obce Grygov za období 1-8/2006.
      Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2006, dle předloženého návrhu.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí postup prací na rekonstrukci budovy základní a mateřské školy.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí zprávu starosty obce ke dni voleb.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci starosty obce o záměru Města Olomouce zbudovat na skládce v Grygově kompostárnu. 
           Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje vyslovit prvotní nesouhlas s uvedeným záměrem. 
           Zastupitelstvo obce Grygov ukládá obecnímu úřadu požádat zástupce Města Olomouce o předložení podrobné projektové dokumentace o tomto záměru. Konečné stanovisko vysloví zastupitelstvo obce po prostudování celého záměru.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 







Usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci o zahájení zjišťovacího řízení ve věci obalovny asfaltových směsí na k.ú. Velký Týnec na vjezdu do obce Grygov. Zastupitelstvo obce Grygov se ztotožňuje se stanoviskem Obce Velký Týnec ze dne 21.9.206 a vyslovuje nesouhlasné stanovisko s tímto záměrem.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci o volbách do zastupitelstva obce Grygov ve dnech 20. a 21.10.2006. 
      Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci starosty obce o předání pamětních listů z oslav 700 let, které se uskuteční dne 16.10.2006 v sokolovně.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci o opravě komunikace v ulici V Podlesí společností ZEPIKO.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje žádost o zařazení do projektu udělení dotace z Mze na odstraňování povodňových škod v roce 2006.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí informaci starosty obce o jednání ve věcí čištění koryt vodních toků Morávky a Týnečky.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce Grygov bere na vědomí žádost Hospice na Svatém Kopečku o udělení finančního příspěvku na provoz. 
      Zastupitelstvo obce Grygov ukládá obecnímu úřadu zahrnout tuto žádost do rozpočtu obce pro rok 2007.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 



Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce Grygov schvaluje navýšení rozpočtu p.o. Základní škola a Mateřská škola Grygov pro rok 2006 ve výši 22.600,- Kč.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce Grygov ukládá obecnímu úřadu prověřit termíny svozů a vstoupit do jednání s Technickými službami města Olomouce, a.s.

Hlasování: pro –  9				proti –  0            			 zdržel se – 0 


