Výpis z u s n e s e n í
z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Perálec, konaného dne 9.března 2020
============================================================
Zastupitelstvo obce,
- schvaluje 1. Program zasedání ZO
2. Komisi pro usnesení a ověřovatelé zápisu
3. Závěrku obce, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019
s hospodářským výsledkem ve výši -96.825,17 Kč
4. Závěrku PO ZŠ sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2019hospodářský výsledek ve výši 1 927,36 Kč převést do rezervního
fondu, ve výši 1 927,36 Kč
5 Rozpočt. opatření č. 2/2020 a RO č. 1/2020/ZŠ-změna rozpočtu
6. Provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2019
7 Přijmutí finančního daru od firmy RANDA s.r.o.Pardubice
8. Podání žádosti Pardubickému kraji na r. 2020 do programu:
„Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit“ o dotaci na
opravu víceúčelového hřiště - dodavatel FUNNY SPORT s.r.o. Zlín.
9. Registraci žádosti k Pk o poskytnutí finanční podpory na
hospodaření v lesích / výsadbu a oplocenky /-viz příl. k zápisu
10. Smlouvu mezi Obcí Perálec a Městskou knihovnou Chrudim o
sdružování prostředků v r. 2020 na nákup výměnného fondu pro
knihovny v regionu Chrudim ve výši 1 000, Kč,-.Kč
11. Smlouvu na pojištění právní ochrany obce, s firmou DAS
Praha -viz příloha k zápisu
12. Podání žádosti na opravu stříkačky pro JSDH Perálec.
13. Na poz. parcelách na dolní části obce, zadat vypracování studie na
umístění rodinných domků, včetně inženýrských sítí.
14. Výpůjčku 2 ks odpadových nádob
15. Odprodej části p.p. č. 1124 v k.ú.Perálec – výměra cca 16m2
pro p…….., bytem Chrudim a jeho partnerku sl…….., bytem Lhota u
Skutče s tím, že si uhradí náklady s prodejem spojené – cena
pozemku 50,-Kč/m2. Tímto usnesením se ruší záměr obce,
zveřejněný od 6.1. do 23.1.2020.
16. Záměr obce na prodej obecního pozemku p.p. č.100/6 o výměře
105m2 v k.ú. a obci Perálec manželům ……, bytem Perálec 58
s tím, že si uhradí náklady s prodejem spojené, cena poz. 20,-Kč/m2
17. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Perálec a ČEZ a.s. Děčín o umístění stavby IZ 12-2000338/VB/01Perálec,Kutřín, Povodí Labe s.p. POLDR
18. Poplatek za pronájem hrobového místa na r. 2020–dle přílohy k zápisu
19. Změnu stanov svazku obcí Mikroregion Maštale – viz příloha
………………………………..
Milada Drahošová v.r.

…………………………….
Ing. Josef Dvořák v.r.

