Výpis z u s n e s e n í
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Perálec, konaného dne 12. června 2019
Zastupitelstvo obce,
bere na vědomí 1. Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO
2. Závěrečný účet AZASS Polička za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření
3. Rozpočtové opatření č. 3. a 4./2019
4. Informace starostky a místostarosty
-schvaluje 1. Program zasedání ZO
2. Komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. Dohodu mezi obcí Perálec a obcí Zderaz k údržbě a provozu VO
4. Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1127 v k.ú.Perálec,
o výměře 22m2 – dle přílohy
5. Záměr na bezúplatný převod p.p. č. 1101/8 o výměře 27m2,
a pozemků nově označených G.pl. č. 308-85/2018 jako .p.č.1097/4výměra 37m3, p.p. č.1097/10 o výměře 7m2 a p.p.č. 1101/11
o výměře 25m2 v k.ú. a obci Perálec, do vlastnictví Pardubického kraje.
Pozemky jsou u kutřínského mostu a jsou zastavěny tělesem silnice
č.II/358 a mostu. Účetní hodnota pozemků 358,-Kč
6. Možnou směnu pozemků mezi Obcí Perálec a Římskokatolickou
farností Proseč, Farská 1 Proseč. Zádušní rybník za obecní pozemky
7. Uzavření povinného ručení na trakt. sekačku Rider u čes. pojišťovny
8. Zvýšení hodnoty obecních budov čp. 71 a čp. 40 pro pojištění
majetku – dle zápisu
9. Podání žádosti na akci „ Rekonstrukce požární zbrojnice SDH
Perálec“- zpracovatel žádosti CEP, RRA Hr.Králové- do vyhlášeného
grantu Ministerstvem vnitra HZS Praha – JSDH V3 2019
10. Podání žádosti do POV na rok 2020 - ,úpravy na obou místních
hřbitovech.
11. Schvaluje realizaci nátěru oken na budově čp. 40- Firma REPROF
Dolní Bradlo
12. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč do veřejné sbírky
pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce
Dražůvek, formou daru. Konání veřejné sbírky bylo svědčeno
Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, č.j.
JMK/77707/2019.
Neschvaluje 1. V souladu s Územním plánem obce, neschvaluje záměr použití
materiálu PUR panelů na stavbu RD – viz zápis
- pověřuje - 1. Starostku obce dalšími potřebnými úkony ve věci související
s převodem a zavkladováním vydražených nemovitostí, p.p. č.
372/5 a 372/6 v k.ú. a obci Perálec,při dražbě dne 12.6.2019

Ukládá: č. 5/2019 - svolat jednání v místní části Kutřín k požadavku občanů
Kutřína-oprava chodníku
Zodpovídá: místostarostka+ J.Albrecht

Termín 15.7.2019

Usnesení je přílohou k zápisu ze ZO.

….............................................
Milada Drahošová v.r.-starostka

….................................................
Ing. Josef Dvořák v.r.-místostarosta

