Usnesení
z 3.veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Kvasice,
konané dne 22.března 2007 v 17.00- 19.45 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice
23/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
24/ ZO bere na vědomí změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č.3/2007.
25/ ZO schvaluje zprávu finančního a kontrolního výboru o finančním hospodaření
ZŠ Kvasice, MŠ Kvasice a OÚ Kvasice.
26/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na zpracování dokumentace závěrečného
vyhodnocení projektu stavby: „Rekonstrukce ZŠ obce Kvasice“ – II.etapa mezi Obcí
Kvasice a REALKA-Rubíček plus s.r.o., Masarykovo nám.9, Kroměříž ve výši
finanční částky 12.800,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
27/ ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.V-17/10/2006 mezi Obcí Kvasice
a HARKO s.r.o., Trávník 140, Kroměříž za provedenou plynovou přípojku ve Vila
parku ve výši 20.000,-Kč včetně DPH.
28/ ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.04/06/S mezi Obcí Kvasice a
Ing.Milanem Kočařem, Kollárova 1007/45, Kroměříž o změně termínů předání
projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení.
29/ ZO schvaluje uzavření mandátní smlouvy č.1628/2007 mezi Obcí Kvasice a
RTS,a.s., Lazaretní 13, Brno na podlimitní veřejné zakázce na dodávku stavebních
prací „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – 3.etapa“ za cenu 40.460,-Kč včetně DPH.
30/ ZO schvaluje uzavření mandátní smlouvy č. 016/2007 mezi Obcí Kvasice a LM
Engineering s.r.o., Obvodová 3607/19, Kroměříž na provádění investorsko
inženýrské činnosti při realizaci stavby „Rekonstrukce ZŠ Kvasice – 3.etapa“ za
cenu 53.500,-Kč včetně DPH.
31/ ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.4103 mezi Obcí Kvasice
a Formica s.r.o, Slovenská 2685, Zlín na úpravu projektu pro stavební řízení dle
připomínek NPÚ Kroměříž a požadavku Obce Kvasice za cenu 29.750,-Kč včetně
DPH.
32/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č.1001/2007 mezi Obcí Kvasice a
Panoramas s.r.o., Šelešovice 110, Kroměříž na vytvoření internetových stránek,
které budou umístěny na serveru www.kvasice.cz Obce Kvasice ve výši 29.750,-Kč
včetně DPH.
33/ ZO schvaluje zahájení výkupu pozemků pro vybudování cyklostezky mezi obcí
Kvasice a obcí Tlumačov od mostu přes řeku Moravu po hranice katastru obce
Kvasice.
34/ ZO schvaluje směnu části pozemku parc.č. 29/1 v k.ú.Kvasice, která je ve
vlastnictví Obce Kvasice a parc.č. 1944 v k.ú.Kvasice v rozsahu poloviny pozemku

parc.č. 1944 v k.ú.Kvasice, který je ve vlastnictví p.Oldřicha Ševčíka, Nová 420,
Kvasice.
35/ ZO schvaluje odkup pozemků v lokalitě „Díly“ parc.č. 932/56, 932/57 a 932/59
v k.ú.Kvasice od Pozemkového fondu ČR a pozemky parc.č. 932/197 a 932/219
v k.ú.Kvasice od Františka a Anny Vítkových, Kroměřížská 387, Kvasice případně od
jejich dědiců za úřední cenu.
36/ ZO schvaluje odkup pozemků v lokalitě „Lochy“ parc.č 760/85, 760/88, 760/89,
760/90 a 760/91 v k.ú.Kvasice a pozemků parc.č. 286/30, 286/31, 286/32, 286/33,
286/34, 286/35, 286/36, 286/37, 286/38, 286/39 a 286/40 v k.ú.Nová Dědina od
vlastníků pozemků za úřední cenu.
37/ ZO schvaluje vybudování přístřešku u autobusové zastávky „U kapličky“.
38/ ZO schvaluje roční účetní závěrku ZŠ Kvasice za rok 2006. Hosp.výsledek ve
výši 128.089,20 Kč přiděluje do rezervního fondu.
39/ ZO schvaluje roční účetní závěrku MŠ Kvasice za rok 2006. Hosp.výsledek ve
výši 54.332,23 Kč přiděluje do rezervního fondu.
40/
ZO
schvaluje stanovení termínu a výši vyplácení měsíčních odměn
neuvolněným členům zastupitelstva obce a to, podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů § 73 a § 77, odst. 2 od 1.1.2007 a ve
výši podle nařízení vlády č.614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003
Sb., přílohy č.1, při počtu obyvatel 2 280 k 1.1.2007 (§ 73, odst.1 zákona o obcích)
pro místostarostku obce podle sl. 7 a 9 přílohy,pro ostatní členy rady podle sl. 10 a
14, předsedy výborů a komisí podle sl. 11 a 14 přílohy, předsedy zvláštních orgánů
nebo komisí rady pověřené výkonem státní správy podle sl.8 a 9 přílohy, členům
zastupitelstva zařazeným do výborů, komisí a zvláštních orgánů obce podle sl. 12 a
14 přílohy, ostatním členům zastupitelstva nezařazeným do rady obce, výborů a
komisí podle sl. 13 a 14 přílohy. U souběhu funkcí neuvolněného člena zastupitelstva
se postupuje podle § 77, odst. 3, písm. b) zákona o obcích.
.41/ZO schvaluje Zakladatelskou smlouvu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Jižní Haná.
42/ ZO schvaluje Stanovy svazku obcí Mikroregionu Jižní Haná.
43/ ZO schvaluje dodatek č.1 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
s názvem „Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě“.
44/ ZO schvaluje Stanovy svazku obcí s názvem „Sdružení obcí pro rozvoj Baťova
kanálu a vodní cesty na řece Moravě“.
Kvasice dne 22.března 2007
Božena Konečná
místostarosta

Lubomír Musil
starosta obce

