Usnesení
z jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Žlebské Chvalovice, konaného dne 25. září 2020
Zastupitelstvo obce po projednání programu a přednesených zpráv a podnětů občanů:
A) Schvaluje
č. 31/2020: Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2020;
č. 32/2020: Návrh Obecně závazné vyhlášky obce Žlebské Chvalovice č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb
č. 33/2020: Smlouvu č. OŽPZ/20/22523 o poskytnutí neinvestiční dotace z POV 2020 Pardubického kraje na
opravu místních komunikací v obci na p.č. 337/42 a 1155;
č. 34/2020: Smlouvu č. OŽPZ/20/23948 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v roce 2020 na zhotovení hřbitovní zdi levé boční a levé části zadní strany
hřbitova ve směru od vstupní brány;
č. 35/2020: Smlouvu č.OŽPZ/20/23808 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje pro rok 2020 na přípravu projektové dokumentace pro sloučené územní a
stavební řízení na stavbu „Vodovod Žlebská Lhotka“ ;
č. 36/2020: Žádost o posun termínu vyúčtování dotace od KúPk z POV 2019 na opravu pozemní komunikace
na části pozemku 327/1 v Kú Žlebské Chvalovice ;
č. 37/2020

Smlouvu o dílo se SUS Pardubického kraje na opravu místních komunikací v obci na p.č. 337/42 a
1155 ;

č. 38/2020: Smlouvu o dílo s Uno Society s.r.o. na přípravu a zpracování žádosti o poskytnutí dotace na
projekt s názvem: „Rozšíření/Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Žlebské Chvalovice“ ;
č. 39/2020

Úpravu hodinové odměny za brigády pro OÚ u nově uzavíraných smluv na 150 Kč/hod.;

č. 40/2020

Řád veřejného pohřebiště obce Žlebské Chvalovice.

B) Bere na vědomí
č. 41/2020: Informaci o čerpání rozpočtu na rok 2020 a o aktuálním stavu na účtech obce k 25.9.2020;
č. 42/2020: Informaci o stavu rozpracovaných akcí OÚ k 25.9.2020.
č. 43/2020: Informaci o uzavření smluv schválených na předchozích veřejných zasedáních ;
č. 44/2020: Informaci o pořízení ionizátoru pro potřeby OÚ.
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