Usnesení
z 6.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 25.září 2007 v 17.00 – 20. 00 hod. v zasedací místnosti OÚ Kvasice
62/ ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.
63/ ZO schvaluje odkup části pozemku parc.č.949/22 v k.ú.Kvasice – šířka 1,2 m a délka
42m, který je ve vlastnictví Jana Hrabala, Kvasice, Nová 142 a Jany Hrabalové, Otrokovice,
Letiště 1043, za cenu 25,-Kč/m2.
64/ ZO schvaluje:
1/ Neuzavírat smlouvu o vymáhání dlužné částky se soudním exekutorem Mgr.Davidem
Chaloupkou na vymáhání platebního rozkazu j.č. 56Ro196/2004-23 ze dne 16.8.2004
ve výši 30.768,-Kč.
2/ Ukončit smlouvu č. Ex 227/06 ze dne 6.4.2006 se soudním exekutorem Mgr.Davidem
Chaloupkou na vymáhání platebního rozkazu j.č. 56Ro12/2006-13 ze dne 31.1.2006
ve výši 32.232,-Kč.
3/ Schvaluje, aby pohledávky ve výši 24.862,50 Kč za nájem bytu, které doposud nebyly
dány k soudnímu řízení byly upomínkovány po dobu tří let, jak ukládá zákon.
65/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.11/2007 mezi Obcí Kvasice a SÚS Kroměřížska, s.r.o.,
Kotojedy 56, Kroměříž o zřízení chodníku ulice Mariánov – Bělovská v ceně 169.751,- Kč
včetně DPH.
66/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č.2507057/022 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni mezi Obcí Kvasice a E.ON Distribuce, a.s., Lannova 205/16, České
Budějovice.
67/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.01/ČOV/2007 o provozování čistírny odpadních vod
Kvasice mezi Obcí Kvasice a Vodovody a kanalizace, a.s.Kroměříž, Kojetínská 3666.
68/ ZO schvaluje účast obce v neinvestičním projektu zaměřeném na rozvoj lidských zdrojů
veřejné správy formou vzdělávacích aktivit jako partner projektu, který bude předložen
formou žádosti k finanční podpoře do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
což je součást Evropského sociálního fondu.
69/ ZO schvaluje smlouvu č.35/200/07 o pronájmu nádob, odvozu a využití vytříděných
složek z komunálních odpadů mezi Obcí Kvasice a Biopas, spol. s r.o., Kaplanova 2959,
Kroměříž.
70/ ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č.35/200/07 o pronájmu nádob, odvozu a využití
vytříděných složek z komunálních odpadů mezi Obcí Kvasice a Biopas spol. s.r.o., Kaplanova
2959, Kroměříž.
71/ ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.100630 uzavřené dne 28.5.2007
v souvislosti s realizací stavby „Obec Kvasice – rekonstrukce ZŠ Kvasice“ mezi Obcí Kvasice
a VW Wachal a.s., Tylova 220/1, Kroměříž.

72/ ZO schvaluje smlouvu o dílo č.14/2007 „Stavební úpravy nám.A.Dohnala“ mezi Obcí
Kvasice a CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 2, 796 01 Prostějov v ceně 279.650,-Kč
včetně DPH.
73/ ZO schvaluje smlouvu o převodu majetku č.1739/07 – přístroj dýchací vzduchový Saturn
mezi ČR – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Obcí Kvasice.
74/ ZO schvaluje prodej zemědělské stavby bez č.p. na st. parc.č. 29/27, 29/23, 29/24 a
pozemku parc.č. 1950 a 1951 v k.ú.Kvasice za cenu 182.953,-Kč, na základě znaleckého
posudku č.8257-267-07 vypracovaný Antonínem Králem, Kroměříž, Havlíčkova 3969 ze dne
5.9.2007 panu Františku Šindelářovi, Kroměříž, Jabloňová 4231/27.
75// ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace k investičnímu záměru „Rekonstrukce
obvodového pláště ZŠ Kvasice“ za cenu 24.000,- Kč včetně DPH, kterou vypracuje firma
TRIGON projekt spol. s.r.o., Kollárova 1007/45, Kroměříž.
76/ ZO schvaluje investiční záměr „Rekonstrukce obvodového pláště ZŠ Kvasice“, který bude
zpracovaný firmou LM Engineering s.r.o, Obvodová 3607/19, Kroměříž v ceně 14.000,- Kč
včetně DPH.
77/ ZO ruší usnesení č.35 z 3.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice, konaného dne
22.března 2007.
78/ ZO schvaluje odkup pozemků v lokalitě „Díly“ parc.č. 932/56, 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
Aleny Vítkových, Kvasice, Kroměřížská 387 – případně od jejich dědiců za úřední cenu.
79/ ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 932/57 v k.ú.Kvasice od Pozemkového
fondu ČR.
80/ ZO pověřuje finanční výbor sestavením návrhu rozpočtu na rok 2008.
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