Výpis z u s n e s e n í
ze 4.. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Perálec, konaného dne 7.května 2019
============================================================
Zastupitelstvo obce,

-schvaluje

1. Program zasedání ZO
2. Komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. V souladu se zákonem, č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení)
a zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce
Perálec, včetně PO ZŠ za rok 2018 a včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018: Zastupitelstvo obce
vyslovuje s o u h l a s s celoročním hospodařením a to
bez výhrad-viz příloha k zápisu
4. Záměr prodeje p.p. č. 1043/2 o výměře 68m2 a část p.p. č. 1103/1
o výměře cca 30m2, manželům Staňkovým . Zastupitelstvo
schvaluje zaměření na náklady žadatelů.
5. Záměr ke zveřejnění na bezúplatný převod p.p. č. 1101/8 o
výměře 27m2, p.p.č.1097/4-výměra 37m3, p.p. č.1097/10 o
výměře 7m2 a p.p.č 1101/11 o výměře 25m2 v k.ú. Perálec,
pozemky jsou zastavěny tělesem silnice č. II/358 a mostu.
6. Smlouvu s Mikroregionem Maštale na přijetí dotace ve výši
45 tis. Kč na “Úpravy veř.prostranství v členských obcích
Mikroregionu Maštale“- akce ve výši 117 000,-Kč.
- Smlouvu na mimořádný členský příspěvek ve výši 35 180,Kč,
na úhradu rozdílu mezi dotací a celkovou částkou na akcí výše
uvedenou pod bodem 6.tohoto usnesení a současně schvaluje
objednávku na akci – dodavatel p.Tomáš Nešetřil.
7. Rozpočtové opatření č. 2/2019
8. Smlouvu č. 1/2019/POV a Smlouvu o poskytnutí mimořádného
členského příspěvku s Mikroregionem Litomyšlsko, ve výši, na
dokrytí dotace na dílčí akci z POV – „Perálec
-obnova veřejného prostranství“. Dotace ve výši 45 000,-Kč
9. Smlouvu č.OŽPZ/19/22519, mezi Obcí Perálec a Pardubickým
krajem na dotaci z POV r. 2018 v částce 160 000,-Kč na akci
„Vestavba sociálního zařízení v budově obecního
10. Dodatek ke smlouvě o dílo mezi Obcí Perálec a Jiřím
Albrechtem, Kutřín 2 -viz příloha – včetně objednávky11. Schvaluje objednávku na zhotovení skříní do kanceláře Obecního
úřadu – zhotovitel – p. B.Vindyš Č.Rybná.
12. Schvaluje účast dražby na p.p. č. 372/5 a 372/6 v k.ú a obci
Perálec . Za obec se dražby zúčastní místostarosta Ing. Josef
Dvořák.

13. Změnu nájemní smlouvy ve snížené výměře pozemku p.č. 144/10
v k.ú.Perálec pro manž. Holanovi, od 1.5.2019.z 500m2 na 119m2.
14. Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018-viz přílohy k zápisu
15. PETICI proti rušení stavebních úřadů z působnosti obcí
16. Likvidační protokol – nepotřebná razítka
- rozhlodlo

1. O případném umístění stavby pečovatelského domu na dolní
části obce na odkoupených pozemcích po čp. 41 a čp. 6.

- deleguje
1. Zastupitelstvo obce deleguje jako zástupce obce na valnou
hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. IČO 48171590, se
sídlem Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, jejíž je obec akcionářem, paní
Miladu Drahošovou, bytem Perálec 72.
– Delegovaný zástupce obce je oprávněn k výkonu všech práv akcionáře na
valné hromadě uvedené společnosti konané dne 4.6.2019, případně na náhradní
valné hromadě.
– Delegovaný zástupce je oprávněn udělit zmocnění k zastupování na výše
uvedené valné hromadě, případně náhradní valné hromadě.
- neschvaluje - 1. Poskytnutí podpory na provoz linky bezpečí
Ukládá: č. 3/2019 - projednat možnost umístění značení MK, označené v pasportu
10/c. Prověřit značení v celé obci.
Zodpovídá: starostka

Termín 15.6..2019

č. 4/2019 – Zajistit odkrytí výkopu odvodňovacího potrubí u čp. 25 v Kutříně
Zodpovídá: starostka a místostarosta

Termín: dle možnosti p.Gregora

Usnesení je přílohou k zápisu ze ZO.

Milada Drahošová v.r.
starostka

Ing. Josef Dvořák v.r.
místostarosta

