Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Svratouch konaného dne 10. 9. 2020
č.62/2020

ZO bere na vědomí:
- zprávu o kontrole plnění usnesení

č.63/2020

ZO souhlasí:
- s prodejem p. p. č. 2251, která je ve vlastnictví pana P. A., Žďár nad Sázavou, novému
majiteli manželům P. a J. H, Praha 4, za stejných podmínek, za jakých byla parcela převedena
z obce na nynějšího majitele, obec má k tomuto pozemku zřízeno věcné předkupní právo a
v tomto případě ho nevyužije

č.64/2020

ZO souhlasí:
- s prodejem p. p. č. 2253, která je ve vlastnictví manželů J. a A. Z., Brno, novému majiteli T.
Š., Svratouch, za stejných podmínek, za jakých byla parcela převedena z obce na nynějšího
majitele, obec má k tomuto pozemku zřízeno věcné předkupní právo a v tomto případě ho
nevyužije

č.65/2020

ZO bere na vědomí:
-prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 177 paní E. M., bytem Svratouch, od 1. 10. 2020
do 31. 12. 2020

č.66/2020

ZO bere na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 5 obce Svratouch na rok 2020 dle předloženého návrhu

č.67/2020

ZO schvaluje:
- rozpočtové opatření č. 6 obce Svratouch na rok 2020 dle předloženého návrhu

č.68/2020

ZO schvaluje:
-jednorázové odměny předsedů komisí a výborů pro jejich členy za práci v roce 2020 ve výši:
kulturní komise 12.500,- Kč, finanční výbor 10.000,- Kč a kontrolní výbor 7.500,- Kč dle
předloženého návrhu

č.69/2020

ZO souhlasí:
- s realizací projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004394 „PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY
OBECNÍHO ÚŘADU SVRATOUCH Č.P. 290 NA HASIČSKOU ZBROJNICI S OBECNÍM ÚŘADEM“

č. 70/2020

ZO schvaluje:
- nákup šípové radlice na sníh za cenu 161.988,75 Kč s DPH a použitého neseného samonakládacího sypače místních komunikací za 45.000,- Kč

……………………………
Jiří Socha
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 9. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 29. 9. 2020

……………………………..
Ing. Petr Sádovský
místostarosta obce

