Výpis z usnesení
z 19. veřejného zasedání ZO Perálec, konaného dne 14. března 2022
Zastupitelstvo obce,
Schvaluje:
3. Účetní uzávěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021- viz. příloha k zápisu
4. Účetní závěrku PO ZŠ sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 – viz příloha k zápisu
5. Závěrečný účet obce Perálec, včetně PO ZŠ za rok 2021, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021:– viz. příloha k zápisu
6. Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene -směnu pozemků mezi paní
M. P., Perálec a Obcí Perálec.
7. K žádosti majitelů čp. 29 v Perálci ve věci narovnání majetkových vztahů pozemků, ZO
přijalo stanovisko: uvedené v zápise ze zasedání ZO.
8. Smlouvu mezi obcí Perálec a Městskou knihovnou Chrudim o sdružování
prostředků v roce 2022 na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim
- viz příloha k zápisu
9. Dodatek č.5 ke smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajištění stomatologických
pohotovostních služeb - viz příloha k zápisu
10. Darovací smlouvu na finanční dar, na stavbu domovní čistírny odpadních vod pro
stavebníka

RD v Kutříně

11. Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2021.-viz příloha k zápisu
12. Ceník pro veřejná pohřebiště obce Perálec, včetně kalkulace pro nájem hrobových míst
na rok 2022 ve výši – dle přílohy k zápisu.
13. Zakoupení benzinové elektrocentrály z fondu na obnovu vodovodu.
ZO projednalo:
1. Zastupitelstvo obce – projednalo žádost současných vlastníků nemovitosti čp. 24
v Kutříně/- ve věci užívání a udržování účelové komunikace a zaujalo stanovisko, které je
uvedeno v zápise.
ZO deleguje:

1. Zastupitelstvo obce Perálec deleguje jako zástupce obce na valnou hromadu
společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, místostarostu obce.
Hlasování o přijatém usnesení je ke každému projednanému bodu uvedeno v zápise.
Usnesení je přílohou k zápisu ZO ze dne 14.3.2022.
……………………………….

Ing. Josef Dvořák v.r.
místostarosta

……………………………….

Milada Drahošová v.r.
starostka obce

