Výpis z u s n e s e n í
ze 6. veřejného zasedání ZO Perálec, konaného dne 23.července 2019
Zastupitelstvo obce,
-schvaluje 1. Program zasedání ZO
2. Komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. Rozpočtová opatření č .6, 7 a 8/2019
4. Smlouvu kupní a prohlášení o zániku předkupního práva jako práva
věcného –obec-zpět odkoupení p.p. č. 138/5 v k.ú. a obci Perálec, od
pana Sodomky, za prodejní cenu, kterou uhradil při koupi pozemku
5. Záměr obce na odprodej p.p. č. 138/5 o výměře 1 019m2
v k.ú. a obci Perálec k výstavbě RD,se zahájením výstavby do 3 let,
s předkupním právem a právem zpětné koupě pro obec Perálec.
6. Nájemní smlouvu - pronájem části p.č. 92 v k.ú.Perálec,
doba neurčitá-nájem dle místní vyhlášky – 0,50Kč/1m2-viz příloha
k zápisu
7. Záměr a nájemní smlouvu – p.p. č. 1127/4 o výměře- dobu neurčitou
– cena dle místní vyhlášky 0,50 Kč/ 1m2 – viz příloha zápisu
8. Darovací smlouvu mezi obcí Perálec a Pardubickým krajem na
bezúplatný převod p.p. č. 1101/8 o výměře 27m2, a pozemků nově
označených G.pl. č. 308-85/2018 jako .p.č.1097/4- výměra 37m2,
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. - viz příloha
zápisu
9. K podání žádosti do POV Pardubického kraje na rok 2020 – akce
„ Opravy na místních hřbitovech se zhotovením nové kovové brány“ ,
10. Podání žádosti na Pardubický kraj – 4 ks -zásahové obleky a 4 páry
bot pro SDH – rok 2020.
11. Schvaluje provedení oprav místních komunikací v obci, dle nabídkové
ceny HOLD s.r.o. Orel, opravu kotelny a další opravy ve škole
12. Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 85,písm.J) zák. č. 128/2000Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí
kontokorentního úvěru k běžnému účtu od České spořitelny a.s.
( IČ: 45244782) do výše 600.000,-Kč na „Řešení časového nesouladu
příjmů a výdajů“ se splatností do 1 roku a zajištěného budoucími
příjmy obce viz příloha k zápisu
13. Řád veřejného pohřebiště a Smlouvu na pronájem hrobového
místa, včetně ceníku, dle příslušných § občanského zákoníku a
novely zákona o pohřebnictví č. 256/2001Sb, - viz přílohy k zápisu
14. Zhotovení leteckých foto obce, dle nabídky p. Horáka

Neschvaluje

1. Záměr prodeje na odkoupení části p.p. č. 1124 v k.ú. a obci
Perálec p. M.Švadlenkovi a H. Valterové, majitelům čp. 51
v Perálci.

Ukládá: č. 6/2019 - Zajistit geodeta na zaměření a vytyčení průběhu hranic mezi
p.p. č. 125, 1124 a 126 v k.ú. a obci Perálec
Zodpovídá: starostka

Termín: 31.srpna 2019

Usnesení je přílohou k zápisu ze ZO.
….............................................
Milada Drahošová-starostka

….................................................
Ing. Josef Dvořák -místostarosta

