USNESENÍ
z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Perálec,
konaného dne 4.listopadu 2019
Zastupitelstvo obce,
- schvaluje - 1. Program veřejného zasedání ZO
2. Komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. Pachtovní smlouvu mezi Obcí Perálec a Římskokatolickou farností
Proseč - rybník-p.p. č. 552/1,od 1.1.2020 do 31.12.2029- viz příloha k zápisu
4. Pachtovní smlouvu mezi Obcí Perálec a ZDERAZ ZD Zderaz na
obhospodařování pozemků v majetku obce – od 6.11.2019 na dobu
neurčitou – pozemky a cena viz příloha k zápisu
5. DODATEK č. 1. k uzavřené smlouvě – mezi Obcí Perálec a Technickými
službami Hlinsko mění se cena za sběr, svoz a odstranění odpadůnavýšení o inflaci 2,6% - rok 2020.- viz příloha k zápisu
6. Místní poplatek za sběr odvoz a odstranění odpadů pro rok 2020 ve výši
600,-Kč/rok – občan a nemovitost, kde není nikdo hlášen k trvalému
pobytu
7. DODATEK č. 1 k uzavřené smlouvě o odběru použitého rostlinného oleje
mezi Obcí Perálec a firmou Černohlávek Církvice- od 1.11.2019, - nová
úhrada za 1 nádobu 500,-Kč/rok.-viz příloha k zápisu
8. DODATEK č. 3., k uzavřené smlouvě mezi Obcí Perálec a Sdružením
obcí Toulovcovy Maštale Proseč- – viz příloha k zápisu
9. Podání žádosti na MAS Litomyšlsko do programu „ Malý LEADER“ –
Úpravy veřejného prostranství u čekárny v Kutříně
10. Zpracování nových webových stránek obce –
11. Kupní smlouvu pro manželé …… Kutřín, zaplocené pozemky–z p.p. č. 1103/1 díl „d“ o výměře 2m2, díl „c“ o výměře
29m2, díl „e“ o výměře 0,46m2 a p.p. č. 1043/2 o výměře 68m2 v celkové výměře 99m2-vše v k.ú. a obci Perálec cena za 1m2 20,-Kč,
podíl na geometrickém plánu a úhradu správního poplatku za vklad na
Katastrálním úřadu.- smlouva viz příloha k zápisu
.
12. Aktualizaci č. 2. vlastního Programu obnovy obce Perálec, viz příloha,
13. Odstranění telefonní kabiny z obecního pozemku.
14. Ukončení nájemního vztahu vodní nádrže KEJDA- dle dohody
s nájemcem- k 31.12.2019
15. Projekt zeleně-Litomyšlsko-Perálec- ošetření dřevin v obci, včetně
připomínek, které byly zpracovateli projektu zaslány 24.10.2019
Ukládá č. 7/2019 – Zpracování rozpočtu-„Úprava veřejného prostranství u čekárny
v Kutříně“ a podání žádosti o dotaci na MAS Litomyšlsko
Zodpovídá_ starostka a J.Albrecht

Termín: 15.11.2019

Usnesení je přílohou k zápisu ze zasedání ZO dne 5.11.2019

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

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

