Výpis z U s n e s e n í
Z 11.. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Perálec, konaného dne 26. května 2020
============================================================
Zastupitelstvo obce,
-schvaluje

1. Program zasedání ZO
2. Návrhovou komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. Rozpočtové opatření č. 3/2020
4. Schvaluje vydaná rozhodnutí starostkou obce č,1, 2, 3 a 4/2020
v době nouzového stavu.
5. V souladu se zákonem, č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení)
závěrečný účet obce Perálec, včetně PO ZŠ za rok 2019.
Zastupitelstvo obce vyslovuje s o u h l a s s celoročním
hospodařením a to bez výhrad-viz příloha k zápisu
6. Kupní smlouvu na prodej p.p. č. 100/6 o výměře 103m2 v k.ú.
Perálec, - viz přiložená kupní smlouva k zápisu
7. Kupní smlouvu pro stranu kupující č. 1. p. ………….majitelům čp. 51 v Perálci p.p. č. 1124/2 o
výměře 17m2 a p.p. č 1127/7 o výměře 6m2 v k.ú. a obci Perálec
a kupující straně č. 2. panu …………Perálec 45 záměr
a prodej p.p. č. 1127/6 o výměře 14m2. - viz příložená kupní
smlouva k zápisu
8. Smlouvy o zřízení věcného břemene – stavba „Kanalizační stoka
Perálec- Zderaz, na k.ú. ZDERAZ a na k.ú.Perálec.:
9. Smlouvu o budoucím předání vyvolané investice s Povodím Labe
č. O 994200025,viz příloha smlouvy k zápisu
10. Záměr výstavby rodinného domku p. M. Janečkem Praha
11. Umístění 4 parcel na výstavbu RD,na pozemky na dolní části obce
dle přílohy k zápisu
12. Pořízení defibrilátoru AED pro obec Perálec
13. Zpracování a podání žádosti o dotaci na částečnou rekonstrukci
hasičské zbrojnice přes MAS Litomyšlsko
14 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2019-viz přílohy k zápisu
15. Uzavření Mateřské školy v Perálci v době od 18.7. do 31.8.2020
16. Záměr prodeje p.p. č. 1127/9 o výměře 24m2 v k.ú. a obci Perálec
majitelům čp. 54 v Perálci,

- neschvaluje - 1. záměr stavby 4 chatek na vodní ploše 3 rybníků nad
Kutřínem pro rekreační účely
Usnesení je přílohou k zápisu ze ZO.
….............................................
Milada Drahošová v.r.-starostka

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

