Výpis z U S N E S E N Í
z 9.veřejného zasedání ZO Perálec, konané dne 16.prosince 2019
===========================================================
Zastupitelstvo obce,
schvaluje
1. Program dnešního zasedání ZO
2. Komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. Rozpočet obce –příjmy 5,830 000,.-Kč, výdaje 4,730 000,Kč, z přebytku rozpočtu bude hrazen úvěr ve výši
500tis.Kč. Rozpočet PO ZŠ vyrovnaný ve výši 995 300,-Kč,
Z toho provozní rozpočet od zřizovatele ve výši 632 500,-Kč,
na rok 2020, včetně RO č. 12/2019 –/ PO ZŠ./ a
Rozpočtového výhledu školy na r. 2020 až r. 2022
4. OZV obce č. 1 až 3/2019- viz příloha k zápisu
5. Vodné na rok 2020 ve výši 21,-Kč/m3-/odpisy 30 000,-Kč/
-STOČNÉ 26,-Kč/m3 –/ bez odpisů – na obnovu 85 000,-Kč/
Cenu vody předané pro ZDERAZ 18,29 Kč/m3, HLUBOKÁ
ve výši 18,29Kč/m3- nakoupenou od Vod.spol.CR- 30,566Kč.
V Kutříně poplatek 10,-Kč na údržbu a rozvoj dešť.kanalizace
6. Zajištění inventarizace včetně inventarizačních komisí, komise
likvidační a likvidačních protokolů – viz přílohy k zápisu
7. Situaci-doplnění značení MK v obci, s tím, že nesouhlasí
s umístěním příčného prahu na MK u čp. 85, včetně smlouvy se
ZDERAZ ZD Zderaz na zimní údržbu MK
8. Zvýšení odměn pro členy ZO na rok 2020 dle přílohy k zápisu
- neschvaluje -1. Změnu ÚP obce z NP-přírodní plocha na RI-plochy staveb pro
rodinnou rekreaci - pro žadatelé: ………………………….,
vlastníci:
p.Petr.Jugwirt a Eva Sotonová, ……………….
Výjimku by mohla tvořit dřevěná stavba o jednom nadzemním
podlaží do výšky 3m a rozlohy do 25m2, nepodsklepené,
k uskladnění nářadí, věcí a krmiva pro obhospodařování
rybničního hospodářství, bez jakýchkoliv inženýrských sítí.
V tom případě, zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením změny
č. 1. Územního plánu Perálec, tzv. zkráceným postupem pořízení
změny územního plánu podle §55a) a § 56b), zákona
č. 183/2006Sb. Stavebního zákona. Všechny náklady spojené
s pořízením změny by hradili žadatelé.-viz příloha k zápisu
2. Stavbu plotu p……………obecním pozemku p.p.č.1127
v k.ú.Perálec– stavbu plotu odstranit. Hranici pozemku a plotu,
budou tvořit sloupky od postavené pergoly, která je postavena
částečně na obecním pozemku.
Usnesení je přílohou k zápisu ZO ze dne 16.prosince 2019.
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