Výpis z usnesení
ze 13. veřejného zasedání ZO, konaného dne 22.října 2020
Zastupitelstvo obce,
bere na vědomí
2..Zprávu o hospodaření obce a PO ZŠ k 30.9.2020-viz přílohy
k zápisu
3. Vlastní rozpočtové opatření č. 7/2020- viz příloha k zápisu
4. Stanovisko pořizovatele dle § 46 odst. 3 stavebního zákona a
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o
ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního
plánu, ve kterém je vyloučen významný vliv na evropsky významnou
lokalitu nebo ptačí oblast a stanovisko krajského úřadu jako
příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu,
ve kterém je uvedeno, že návrh změny nebude posuzován z hlediska
vlivů na životní prostředí podle § 101 zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí.
Pořizovatelem změny ÚP je MěÚ Chrudim, odbor územního plánování
a regionálního rozvoje – viz příloha k zápisu
5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce od 1.1.do 24.9.2020viz příloha k zápisu
6. Informace starostky – k volbám do zast.Pk, škola, svodidla u čp. 76,
jízdní řády-změna,
schvaluje

3. Smlouvu o poskytnutí dotace Pk č. OŽPZ/20/23905 ve výši
18 090,-Kč. Na hospodaření v lesích-oplocenky- příloha k zápisu.
4. Smlouvu o dílo č. 178/2020 mezi Obcí Perálec a A.Projekt
Pardubice s.r.o. na pořízení Změny č. 1. ÚP PERÁLEC.viz příloha
k zápisu
5. Pořízení změny č.1 ÚP Perálec zkráceným postupem dle § 55a a
56b stavebního zákona, dle návrhu na pořízení změny č. 1
Pořizovatelem změny ÚP je MěÚ Chrudim, odbor územního
plánování a regionálního rozvoje..
- Určení zastupitele Ing. Josefa Dvořáka pro proces pořizování
územně plánovacích dokumentací obce.- příloha u zápisu
6. DOHODU o společné úhradě za pořízení Změny č.1 ÚP Perálec,
mezi Obcí Perálec a žadateli -příloha u zápisu
- náklady budou hrazeny poloviční částkou za pořízení.
7. Napojení obce Zhoř na vodní zdroj KRCHOVKA - příloha k zápisu
8 Zadat zpracování proj. dokumentace na propojení MK p.p. č. 136/6
na komunikaci p.p. 135/1 v k.ú.Perálec firmě OPTIMA V.Mýto
9. Umístění dopravního zrcadla na obecní pozemek p,.č. 1136/1 pro
výjezd na st. silnici II/358, majitelům nemovitosti čp. 36-zajistí žadatel
na vlastní náklady
10. Dohodu o provedení práce – odměna na zajištění volebDohodu o provedení práce – potřebné práce v obci - viz zápis

Ing.Josef Dvořák-místostarosta v.r.

Milada Drahošová-starostka v.r.

