
 

 

                                               Výpis z  usnesení 
          z 22. veřejného  zasedání ZO, konaného dne 15. září 2022 

 

 
 
Zastupitelstvo obce, 
 
 
bere na vědomí  1. Zprávu o plnění usnesení z minulých zasedání ZO 

                            2..Zprávu o hospodaření obce  k 31.8- a školy k 30.6.. 2022 
                                včetně RO č 6/2022 viz přílohy   k zápisu 

                            3. Informaci - učebna ZŠ – kolaudace + vyúčtování učebny i                            
                                kuchyně   a připomínky k projektu na přístavbu ve škole 

                            4. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce od 1.1.do 7.9.2022-                              
                                viz příloha k zápisu 

                            5. Zápisy finančního a kontrolního výboru 

                            6. Informace starostky – dle programu 
                                
 
schvaluje          1. Program dnešního zasedání ZO                                                                        
                           2. Návrhovou komisi pro usnesení, ověřovatelé zápisu a zapisovatelku 
                           3. Záměr a kupní smlouvu  mezi Obcí Perálec – prodávajícím a                                        
                               kupujícími paní  ………..a její dcerou  ………………,                                      
                               Perálec .. Obec prodává  kupujícím p.p. 1127/9 o výměře 24m2                                
                               v k.ú. a obci Perálec- cena za 1m2 …50,-…. Kč a  úhradu za                                
                               geom. plán a  poplatek  za vklad na KÚ.-celkem 6.165,-Kč 
                              - viz příloha k zápisu 

                           4. Smlouvu  o dílo č. 9772 22 1159  mezi Obcí Perálec a  zhotovitelem                               
                               Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o. Chrudim III- Píšťovy 820,  ve věci                                   
                               zajišťování potřebných úkonů pitné a odpadní vody, včetně                                           
                               technologického a odborného dozoru paní. Ing. Mariky Riedlové  /viz                                     
                               příloha   k zápisu      
                           5. Zhotovení nové uvítací tabule, dle nabídky firmy ALERION 

                              6.  Od  školního roku 2023-2024 nevyplácet finanční dar rodičům dětí při                          
                               nástupu do 1.roč ZŠ a nástup do MŠ 1 000,-Kš.                                                          
                           7.  Darovací smlouva pro p. ……………., Kutřín- na  zřízení DČOV                                     
                                ve výši 30 000,-Kč – viz příl. k zápisu 

                           8   Darovací smlouvy pro  PO ZŠ od firmy 
                                - GASTRO Hlinsko na pracovní  nerezový  stůl do přípravny zeleniny                         
                                v ceně  16.900,-Kč   
                                - od obce ZDERAZ ve výši 80 000,-Kč, 
                                - od obce Hluboká  ve výši 20 000,- kč  - viz příl. k zápisu 

                           9. Darovací smlouvu mezi obcí Perálec a OS KUTŘÍN –  v rozpočtu                           
                               schválený fin, dar na činnost ve výši 3 000,-Kč – viz příl. k zápisu 

                          10. Podání žádosti k Pk o dotaci na těžbu kůrovcového dřeva  a schvaluje                       
                                cenu prodeje za  vytěžené palivové dřevo ve výši  800,_Kč/m3 a za                              
                                samotěžbu 500,-Kč. 
                          11. Smlouvu o smlouvě budoucí mezi  obcí Perálec a ČEZ Distribuce a.s.  
                                budoucí věcné břemeno p.p. 116/12, 1130/5 a 1122 v k.ú.Perálec.- viz                       
                                příloha k zápisu 



                        12. Dohodu o provedení práce – člen ZO – kovářské práce -250,-Kč/hod 
                        13.  Nepůjčovat stoly a židle ze sálu občanům na různé domácí akce.                                                    
                                Půjčování sklad pod sálem     - ANO  -    Kč 300,- + el.energie 
                                Zavedení vody do skladu pod sálem – odp.vody + průt,ohřívač -ANO 
                                VO – svítit do 22.00hod. 
  
 
 
 
Neschvaluje -    1. Nabídku na zhotovení fotovoltaiky na obecní budovy 

                                Od firmy PROPULS SOLAR s.r.o. Načešice 
                           
                            2. Prodej části pozemku p.č. 157/1 v k.ú. a obci Perálec panu Martinu                              
                                ……………………….. 
 
 
 
 
Hlasování o přijatém usnesení je ke každému projednávanému bodu uvedeno v zápise. 
                                      Usnesení je přílohou k zápisu  č.22 ze dne 15. září 2022 
 

 

 

        

             ….....................................................                        …..............................................- 

        Ing.Josef Dvořák-místostarosta  v.r.             Milada Drahošová-starostka  v.r.                               


