Usnesení z veřejné schůze OZ konané dne 4.9.2020
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
kontrolu usnesení z poslední veřejné schůze
ukončení nájemních smluv Spolkový dům ke dni 30.6.2020, předání klíčů dne 10.8.2020
EKO KOM odměna za 2.Q r. 2020 = 6.094,60Kč
skartační řízení – st.okr. archiv v Klatovech
poškození zab. ústředny v DPS – bouřka 17.8.2020
žádost p. Duchka Ladislava o koupi části pozemku par.č. 91/1
ČEZ plánované přerušení dodávky elektřiny – 24.9.2020 od 7.30 do 15.30
rozpočtové opatření č.2 za rok 2020
příjmy celkem: 4.900.800,-Kč
výdaje celkem: 4.534.670,-Kč
celkem rozdíl:
366.130,-Kč
54 stav běžného účtu ČS k 31.8.2020 = 5.465.958,69Kč
stav běžného účtu ČNB k 31.8.2020 = 475.028,33Kč
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Zastupitelstvo souhlasí:
55 s osazením telemetrické stanice na úpravně vody za částku 36.179,-Kč
56 se zveřejněním záměru na pronájem objektu Spolkového domu za podmínek dle dohody
57 s provedenou výmalbou a opravou interiéru bytu, chodeb, spolkových prostor a části restaurace za
cenu 38.630,-Kč
58 s osazením nové zab. ústředny v DPS za předpokládanou cenu 17.335,-Kč
59 se zveřejněním záměru o prodeji pozemku parc.č. 91/9 o výměře 626m2 v k.ú. Červené Poříčí za
kupní cenu 25,-Kč/m2 za podmínek, které tvoří přílohu tohoto zápisu s tím, že přednostně bude
pozemek prodán zájemci, který v současné době již o prodej požádal
60 s možností provedení celkového úklidu objektu Spolkového domu firmou RISS COMPANY s.r.o.
za předběžnou cenu 38.720,-Kč
Výsledek hlasování: hlasů pro 5, proti 0, zdrželo se 0
Zastupitelstvo schvaluje:
61 smlouvu o výpomoci při poskytnutí elektřina – hřiště SDH
62 závěrečný protokol SFŽP – úpravna vody – financování akce ze zdrojů fondu je ukončeno

Usnesení č. 55 - 63 bylo schváleno
Obecní zastupitelstvo ukládá:
63 starostovi dále jednat v nedokončených akcích
Počet přítomných členů OZ: 5
Schůze zahájena v 18.05 a ukončena v 18.50

V Červeném Poříčí dne 4.9.2020

Zapsala: Bradová Jaroslava
Ověřili: Kmochová Michaela, Duchek Karel

