Usnesení
Zastupitelstva obce ze zasedání dne 27.10.2022
Přítomno 9 zastupitelů
1.Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo zapisovatele zápisu
Pana Hrubého a ověřovatele zápisu pány Leberta a Švarhu.
9 hlasů pro
2. Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo program zastupitelstva
konaného dne 27.10.2022.
9 hlasů pro
3. Zastupitelstvo obce schválilo odměny jednotlivých neuvolněných
zastupitelů ve výši dané nařízením vlády č. 318/2017 Sb. Odměny budou
zasílány na transparentní účet, který bude za tímto účelem zřízen. Starosta obce
připraví dokument s pravidly pro čerpání finanční z tohoto účtu.
9 hlasů pro
4. Starosta obce navrhuje zakoupit nové vybavení kanceláře. Monitor, myš a
klávesnice, 2x kancelářská židle.
9hlasů pro
5. Na ZO proběhlo otevírání obálek s cenovými nabídkami na obecní pozemky
č. 19/2, 20/1, a 20/2. Klára vydrová a Pavla Vyšatová se v rámci otevírání
obálek vzdávají hlasování. Pokud zadavatel nejvyšší nabídky od koupě
odstoupí, bude prodej pozemků nabídnut druhé nejvyšší nabídce, popřípadě
další v pořadí.
Nejvyšší nabídky pozemek 19/2:
1. Pavel Maštalíř – 1.160.000,- Kč
2. Radek Runa – 1.005.000,- Kč
3. Stavby Vydra – 960.000,- Kč
Nejvyšší nabídka pozemek 20/1:
1. Pavel Maštalíř – 660.000,- Kč
2. Klára Vydrová – 560.000,- Kč
3. Petr Vyšata – 510.290,- Kč

Nejvyšší nabídka pozemek 20/2:
1. Pavel Maštalíř – 160.000,- Kč
2. Klára Vydrová – 137.000,- Kč
3. Ladislav Pešek 135.783,- kč
ZO pověřuje starostu obce obesláním osob s nejvyšší nabídkou a uzavřením
kupních smluv.
9 hlasů pro
6. ZO schvaluje změnu výplatního termínu na 5. den v měsíci od ledna roku
2023.
9 hlasů pro
7. ZO pověřuje starostu obce zřízením předplatného aplikace Moje obec
zaměřenou na přehled o dotačních titulech.
https://www.dotaceproobce.cz/ziskat-clenstvi.
9 hlasů pro
8. Diskuze
p. Černá požádala ZO o opravu příjezdové komunikace na náves.
p. Glancová podala návrh, zda by nebylo možné domluvit spolupráci s obcí
Křesín a opravit cestu mezi obcemi Horka a Levousy. Starosta obce zkusí
oslovit LČR.
p. Pešková podala návrh na řešení parkování na návsi, resp. v obci.

Tomáš Zahálka
Starosta obce

