Výpis z usnesení
z 12. veřejného zasedání ZO, konaného dne 20.srpna 2020
Zastupitelstvo obce,
bere na vědomí - 1. Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO
2..Zprávu o hospodaření obce a PO ZŠ k 30.6.2020-viz přílohy k zápisu
3. Závěrečný účet se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolných svazků obcí, AZASS, Litomyšlsko,
Maštale a Komunální služby Hlinecko za rok 2019
4. Informace starostky k hospodaření v lesích – kůrovec- těžba +
podání žádosti „kůrovec 2019“, včetně zápisů finančního a
kontrolního výboru. – viz přílohy k zápisu.
schvaluje
1. Program dnešního zasedání ZO
2. Návrhovou komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. Vlastní rozpočtová opatření č . 4 a 5/2020-přílohy k zápisu
4. Darovací smlouvu mezi Obcí Zderaz, Obcí Hluboká a PO ZŠ Perálecvčetně změny rozpočtu PO ZŠ na straně výnosů i nákladů o 35 000,Kč, TJ. na částku 6,662.300,-Kč – příloha k zápisu
5. Smlouvu o poskytnutí dotace Pk č. OŽPZ/120/222462 ve výši
80 000,-Kč. Na akci „ Opravy na místních hřbitovech včetně výměny
vchodové brány- příloha k zápisu.
6. Smlouvu na poskytnutí dotace z Pk č. OKŘ/20/22307,na pořízení
zásahových oděvů a obuvi pro JSDH Perálec ve výši 28 000,-Kč.příloha k zápisu.
7. Kupní smlouvu na odkoupení p.p. č. 22/1 o výměře 432m2
a p.č 228 v k.ú. a obci Perálec- od p. Jiřího Důrka, paní Dany
Honychové a paní Evy Chorvátové, do výlučného vlastnictví Obce
Perálec, včetně rozpočtového opatření č. 6. –přílohy k zápisu.
8. Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Perálec a jeho pořízení
tzv. zkráceným postupem pořízení změny ÚP podle § a 55 a 55b.
zákona č. 183/2006Sb. stavební zákon, všechny náklady spojené
s pořízením změny hradí předkladatelé návrhu.
-viz přílohy k zápisu.
9. Výjimka z počtu žáků v ZŠ dle z.č. 561/2004Sb.§23 odst.4 pro šk.rok
2020-2021 – snížení o 1 žáka.
10 Obeslání 5 ti firem poptávkou na zhotovení akce „ Rekonstrukce
požární zbrojnice“ – termín realizace -březen – květen 2021
- viz zápis
Neschvaluje
1. nabídku na pořízení ručně malované mapy – dle přílohy
Hlasování o přijatém usnesení je ke každému projednávanému bodu uvedeno v zápise.
Usnesení je přílohou k zápisu č.12 ze dne 20.8.2020

….....................................................
Milada Drahošová-starostka

…..............................................-

Ing. Josef Dvořák-místostarosta

