USNESEN

Í č, 22

z jednánizastupitelstva obce Bousov konaného dne 12.8.202I

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.
2.
3.
4.
5.

Dodatek č.l k příkazní smlouvě k výkonu autorského dozoru uzavŤené dne24.10.2019 kstavbě,,Bousov - splašková
kanalizace" . Smlouva byla uzavřená s fi. RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404,53332 Pardubice.IČ: 26014327.
Smlouvu o pronájmu hrobového místa a kolumbária.
Cenu za pronájem hrobového místa v souladu s ceníkem MF č.0112021 z7 '12'2020.
Cena za hrobové místo ; 10Kčlm'l1 rok. Cena za sluŽby: 7Kčl m'l1 rok. Pronájem dle tlecí doby na 18let.
Pronájem skříňky v kolumbáriu se stanovuje na S0Kč/rok včetně sluŽeb. Doba pronájmu : 10let.

opravu zdi u domu č.p. 54 a sousední obecní komunikace bude provádět zhotovitel: František Skokan , Nádražní 285'538

42 Ronov nad Doubrav ou |Č: 7 62940072
Smlouvu o zÍízeni věcného břemene - služebnosti č.IE-12-2005901lvBll
'7. Smlouvu o zÍízenivěcného břemene - sluŽebnosti č.Iv12-2020626lvBll, Bousov ppč.79/16 - smyčka knn
8. Mimořádnou splátku úvěru ve výši3290000,-Kč.Vyplývajicize smlouvy o úvěru č.0495497I69/LCD.
9. Smlouvu oposkytování aplikace e-Spis Líte formou sluŽby. Uzavřenás|CZa's., Nahřebenech II l7l8/l0, 14100Praha4
10. Rozpočtoyéopatření č.2/2021vzešléz jednání zastupitelstva
1 l. Dohoda o provedené práci s Ludmilou Sýkorovou, místostarostkou obce, za předvolební úklid

6.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Průběžnéinvestiční náklady stavebního díla: ,,Bousov - splašková kanalizace"
Provedené práce na stavbě - ,, Bousov _ splašková kanalizace", za pos|ední 2 měsíce.
oprava vodovodu před domem č.p. 35 . Poškození vzniklo od dodavatele stavby ,' Bousov-splašková kanalizace"
Kolaudace stavby - ,, Bousov-splašková kanalizace" doklad z MěÚ Chrudim ze ďne 30.7.2O2|
Přestěhování veškeréhozbylého materiálu ze stavby karla|izace.
Nabídka servisních prací na zaÍízeníPSoV a Parschallův Žlab.
obsah dopisu pro občany, býkajícíse připojování nemovitostí na kanalizační řád
Natření plotu u MD
Výlohy a dveře u prodejny natřela Marcela Lebdušková. Je třeba na budově zkontrolovat střechu.
Sekání ťrávy po obci a údržbaveřejných prostor
Covid PCR testy - nabídka od RNDr. Emanuela Ždárského

tr

místostarostka

Vyvěšeno:
Sejmuto:

19.8.2021

9.9.202\

starosta

