VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLOPLAZY
konaného dne 28.3.2013
Zastupitelstvo bere na vědomí:


Informaci o podané Ţádosti Oomouckému kraji na moţnost vyuţít zůstatek dotace z OK
(na prodlouţení kanalizace v ul. Ţelečské) ve výši cca 322.000,- Kč na rekonstrukci
povrchové kanalizace na návsi (od mostu přes Brodečku, před domem Vodných, podél
obecní prodejny aţ po úřední tabuli).



Informaci o tom, ţe zastupitelé by měli navrhnout soudce přísedící Okresního soudu
v Prostějově. Budou informováni občané o moţnosti přihlásit se do funkce soudce
přísedícího Okresního soudu v Prostějově pro volební období 2014-2017. Předseda
Okresního soudu v Prostějově vybere z návrhů ty, které doporučí zastupitelům ke schválení.



Informaci o vyskytnutí se prvního případu „sociálního pohřbu“ v naší obci (pohřeb zajišťuje
obec). Je nutno dohodnout, jakým způsobem se budou „ukládat ostatky“ – např.
kolumbárium, rozptylová loučka,…



Informaci o ořezu stromů dne 29.3.2013 dopoledne.



Informaci o plánované rekonstrukci šaten fotbalového hřiště (výměna oken, dveří, rozvod
vody – ve výši cca 165.000,- Kč).



Informaci o plánovaných pracích v obci - rekonstrukce místní komunikace (panelová cesta
od domu p. Šnévajse po autoservis pana Přibyla), porovnání chodníku před domem p.
Fišera a zhotovení nájezdu do garáţe p. Chromcové. Plánována je rovněţ rekonstrukce
komunikace v Chaloupkách (v příštích letech), vydláţdění vedle domu p. Ryšky. Informace
o zájmu p. Kocourka Petra vysázet nějakou zeleň před jeho novostavbou, o plánované
stavbě RD p. Vlad. Fišera na pozemku v zadní části zahrady p. Vlad. Fišera.



Informaci o zájmu pana J. Kocourka odkoupit mez za svým domem.



Informaci o zcizených popelnicích na bioodpad postavených mezi zahrádkami a
autoservisem a nutnosti objednat další kontejnery na biodpad – pověřen starosta obce, (z
důvodu vyuţití kontejnerů na bioodpad větším mnoţstvím našich občanů,
z dosavadních zkušeností počet nádob na bioodpad v obci nedostačuje).



Informaci o nutnosti vyčistit trativod (povrchovou kanalizaci) od domu p. Fišera Vl. st.
podél domu p. Slavíčkové vedoucí ke „všivárně“. Starosta pověřen zajistit zapůjčení „krtka“
od města Němčice nad Hanou.

Zastupitelstvo schvaluje: Rozpočet obce Doloplazy pro rok 2013.
Schváleno 5 hlasy (5 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo).

Zastupitelstvo ukládá:

- starostovi obce – prověřit moţnosti „uloţení ostatků“ v obci
v případě tzv. sociálního pohřbu (např. rozptylová loučka, kolumbárium).
- starostovi obce – objednat další kontejnery na bioodpad.
- starostovi obce – zajistit zapůjčení „krtka“ na pročištění povrchové
kanalizace v ul. u hřiště, podél domu p. Slavíčkové směrem ke „všivárně“.

Doloplazy 4. 4. 2013
Ladislav Sypko
starosta obce Doloplazy

