Výpis z usnesení zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)Návrhovou komisi ve složení p. Suchánek, p. Vojáček, p. Fiala
2)ověřovatele zápisu pí Němcovou, p. Bc. Šindeláře.
3)program zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2019.
4) rozpočet 2020 včetně rozpočtu příspěvkové organizace ve stejném znění jako návrh, tedy celkové
příjmy Kč 25 995 222,-, celkové výdaje Kč 25 441 000, financování KB, a.s. Kč 1 800 000,-, schodek
bude financován z vlastních zdrojů na bankovním účtu.
5)Rozpočtovou změnu č.7/2019.
6) Obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2019 o místním poplatku z pobytu – poplatek z pobytu 4,-Kč/
každý započatý den.
7) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů – 100,-Kč/1. a 140,-Kč/ 2. a
každý další se splatností nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
8) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
9) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného.
10) Obecně závaznou vyhlášku obce č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - poplatek 600,-Kč/osoba,
příp. nemovitost se splatností do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
11) Dodatek č. 12 ke smlouvě s f. AVE Čáslav na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního
odpadu.
12) Dodatek č. 23 ke smlouvě s f. AVE Čáslav na zajištění odvozu separovaných odpadů.
13) Dohodu o narovnání s f. Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice s tím, že bude doplněna věta
v čl. I. bode č. 1. 3 „Dodatek č. 2 byl dodatečně odsouhlasen usnesením zastupitelstva obce
dne 18. 2. 2018.“. Dohoda bude uzavřena do 20. 12. 2019.
14) uzavřít smlouvu s f. Konstrukce a dopravní stavby Zbraslavice na opravu ulice Školní za cenu
1.158.000,-Kč bez DPH.
15)finanční dar ve výši 20.000,-Kč společnosti Domácí hospic Srdcem.
16)rozšíření správního území MAS Lípy pro venkov na roky 2021 – 2027, nevznikají obci žádné
náklady.
17)výši stočného 54,03 Kč s DPH.
18)Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IE-12600927/VB/P001.
19)žádost o poskytnutí individuální dotace ve výši 76.500,- Kč f. ANIMA Čáslav.
20)žádost o poskytnutí finančního příspěvku 10.000,- Kč Oblastní charitě Kutná Hora.
21)ponechání odměn členům zastupitelstva a členům komisí ve stejné výši jako v roce 2019.
22)Dodatek č. 12 ke smlouvě č.651/356/2008 o závazku veřejné služby ve veřejné dopravě se spol
ARRIVA Východní Čechy.
23)příspěvek Městské nemocnici Čáslav ve výši 40.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1)směnu pozemků s panem A. B.
2)žádost o finanční pomoc na poskytnutí nákladů spojených s provozem tísňové péče se spol. Život
Plus.
2)výši vodného na rok 2020 od spol. VHS.
3)rezignaci na funkci 1. místostarosty pana J. N. k 31. 12. 2019.

4)neobsazovat funkci 1. místostarosty.
5)výpis z usnesení zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1)pí starostce zajistit znalecký posudek na nákup pozemku p.č. 155/29 o výměře cca 18 m2 k.ú. Žleby.
2)pí starostce zajistit znalecký posudek na věcné břemeno na pozemku p.č.990/3 k.ú. Žleby.
3)pí starostce jednat s panem A. B.
4)pí starostce zaslat vyjádření pana JUDr. Sehnala zastupitelům.
5)pí starostce a p. místostarostovi Suchánkovi vyjednat nejvýhodnější podmínky pro vstup do MAS
Lípa pro venkov.
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