Usnesení
z jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Žlebské Chvalovice, konaného dne 12. března 2021
Zastupitelstvo obce po projednání programu a přednesených zpráv a podnětů občanů:
A) Schvaluje
č. 1/2021: Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu OÚ na rok 2020;
č. 2/2021: Aktualizaci požární dokumentace obce;
č. 3/2021: Dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č. 113/02 o nakládání s odpady v obci Žlebské Chvalovice ze
dne 28.3.2002;
č. 4/2021:

Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na opravu místní komunikace č. 5c na parc. č. 355 a
části č. 3c na parc. č. 1104 plánovanou v roce 2021;

č. 5/2021:

Záměr připravit a s nájemci uzavřít nové hrobové smlouvy reagující na nový řád veřejného
pohřebiště a cenový vývoj;

č. 6/2021: Záměr připravit a uzavřít s podnikateli v obci smlouvy o nakládání s odpady, pokud je již
nemají uzavřené se svozovými firmami;
č. 7/2021: Záměr připravit a uzavřít Dohodu upravující vztahy obce s TJ Sokol Žlebské Chvalovice.
B) Jmenuje
č. 8/2021: Výběrovou komisi k výběru vítězné firmy v rámci veřejných zakázek malého rozsahu na
„Opravu místní komunikace č. 5c na parc. č. 355 a části č. 3c na parc. č. 1104“ ve složení: J.
Blažek, J. Kutílek, K. Loňková, J. Majkus, T. Veselý.
C) Bere na vědomí
č. 9/2021:

Informaci o hospodaření OÚ v roce 2020, čerpání rozpočtu na rok 2020, stavu na účtech obce
k 31.12.2020 a o aktuálním stavu na účtech obce k 11.3.2021;

č.10/2021: Informaci o stavu rozpracovaných akcí OÚ k 12.3.2020;
č.11/2021: Informaci o uzavření smlouvy o dílo s VAK Chrudim, a.s. na projektovou dokumentaci
prodloužení vodovodního řadu o cca 100 m ke dvěma novým stavebním parcelám;
č.12/2021: Informaci o uzavření Dohody o provedení práce s pí Kateřinou Loňkovou na administrativní
práce a zpracování účetnictví OÚ pro rok 2021;
č.13/2021: Informaci o uzavření kupní smlouvy s CETIN na bývalou telefonní budku umístěnou u
autobusové zastávky;
č.14/2021: Informaci o stavu jednání o směně pozemků s Lesy ČR.

………………………………………….
Jan J a r o š
místostarosta obce

………………………………………
Ing. Jiří M a t ě j o v i č
starosta obce

