USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ č. 3/20
Zastupitelstva obce Životice dne 18.12.2020
ZO schvaluje:
1) Dárek k vánocům pro naše seniory 3988 Kč.
2) Dar manželům Novotným k narození dítěte 5000Kč.
3) oprava veřejného osvětlení: 2727,34 Kč.
4) Snížení ceny palivového dřeva pro občany 250 Kč/prostorový metr.
5) Zakoupení objektu bývalé kanceláře od firmy Farma Oselce do 20000kč a
pověřují starostu Karla Hlinku podepsáním smlouvy.
6) Zastupitelé obce pověřují starostu Karla Hlinku vytipováním vhodného traktoru
na sečení trávy na pozemcích obce.
7) Vybílení a oprava podlahy v místnostech obecního úřadu.
8) Akumulační kamna v místnosti Obecního úřadu.
9) Oprava omítek, obložení a vybílení chodby, sálu a skladů.
10) Vyřízení zaměření a zakoupení pozemků za cenu obvyklou 50Kč / m2 pod
budovou bývalé kanceláře a mezi Kulturním domem a pověřují starostu Karla
Hlinku podepsáním smluv.
11) Smlouva na protahování: p. Balog - Možné zapůjčení radlice.
12) Rozpočet obce Životice na rok 2021.
13) Vypracování variantní studie odkanalizovaní částí obce pomocí domovních
čistíren odpadních vod s cílem získat dotaci z dotačního programu č.12/2019
ZO bere na vědomí:
1) Příjem za dřevo do dnešního dne : Pila Nepomuk 69 923 Kč od občanů
1150Kč
2) výměna poškozených oken a dveří v budově kulturního domu a obecního
úřadu Životice - celkové náklady: 310838 Kč z toho dotace 240000Kč . Obec 2
okna 31619 Kč.
3) Stav účtu ke dni 31.11 2020: Česká spořitelna -1856064,94 Kč, ČNB 327084,15 Kč, pokladna – 8396 Kč .
4) 3., 4. a 5. změnu rozpočtu.
5) Krajský úřad uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon
přenesené působnosti na úseku přestupků mezi městem Nepomuk a obcí
Životice.
6) Vypracování žádosti o dotaci na opravu návsi a části komunikací ve špatném
stavu.
7) V případě výskytu kůrovce v obecních lesích musí být dřevo vytěženo a
odvezeno.
8) Setkání důchodců přeloženo na leden- únor, dle situace.
9) Převod elektřiny na nového distributora - E.on .?
Zapsal: Ocelík J.
Ověřovatelé zápisu: Motejzík F.

Starosta: Hlinka K.
Ráž Z.

V Životicích dne 28.12.2020

Vyvěšeno: 28.12.2020

Sejmuto:

