Přijatá usnesení a výsledky projednání z 20. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov,
konaného dne 25. 11. 2020 od 19:00 hod. v budově č. p. 49 ve Ždánově.

Zastupitelstvo obce Ždánov schvaluje:
•

Usnesení č. 1/20
Ověřovatele zápisu: Iva Kozla a Petra Pajdara a zapisovatele zápisu: Ondřeje Kubala.

•

Usnesení č. 2/20
Program zasedání a jeho doplnění.

•

Usnesení č. 3/20

ZO schvaluje čerpání rozpočtu k 31. 10. 2020.
•

Usnesení č. 4/20

ZO schvaluje návrh provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2020.
•

Usnesení č. 5/20

ZO schvaluje návrh vodného ve výši 17,51 Kč bez DPH a stočného ve výši 5,35 Kč bez DPH.
•

Usnesení č. 6/20

ZO schvaluje financovat opravu střechy na dřevěném přístřešku nad odkrytou sklárnou
v Křížové Huti navrhovanou částku 2.049 Kč.
•

Usnesení č. 7/20

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2020.
•

Usnesení č. 8/20

ZO schvaluje kronikářský zápis za rok 2017.
Zastupitelstvo obce Ždánov bere na vědomí:
•
•

Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO.
Návrh rozpočtu na rok 2021.

•

Návrh rozpočtového výhledu rozpočtu na roky 2022-2023.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh rozpočtu DSO Lazce na rok 2021 a Návrh střednědobého výhledu DSO Lazce na roky
2022-2025
Návrh rozpočtu Svazku Domažlicko 2021 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Svazku
Domažlicko na roky 2022-2023
Doplněk č. 13 ke sml. o dílo č.: 01/05/2003 – Směsný komunální odpad
Ukončení a předání díla fa. Praves – Oprava domovních uzávěrů na vodovodním řadu v obci Ždánov
Zrušení transparentního účtu vedeného u České spořitelny
Kulturní akce pro nadcházející měsíc
Objednávky obecních kalendářů na rok 2021 e-mailem, telefonicky
Připravované dotace MMR pro obce do 3000 obyvatel na rok 2021
Informace od Distribuce ČEZ, a. s., o ukončení informování obyvatel o odstávce elektřiny formou
letáků a od ledna 2021 přechod na informování občanů o odstávce elektřiny elektronicky
(e-mailem, sms) po zaregistrování se na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
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Zastupitelstvo obce Ždánov pověřuje:
Karla Houdka
• Uklizením lešení před zámečkem, srovnáním plochy ve Wendlovně a nákupem 10 pytlů vápna
na dezinfekci obecního rybníka.
místostarostu obce
• Jednáním s občany ohledně doručení návrhů DČS a napojení do kanalizace, které byly občanům
rozeslané fa. D-plus projektová a inženýrská, a. s. v letních měsících.
Ondřeje Kubala, Iva Kozla a Jiřího Paidara
• Přípravou akce „Betlémské světlo“ 23. 12. 2020.

Bc. Štěpán Krutina
starosta obce
v. r.

Jiří Paidar
místostarosta obce
v. r.

Vyvěšeno na úřední desce i elektronicky dne: 30. 11. 2020 - Zodpovídá: Ing. Jana Paidarová
p. Jiří Paidar
Sejmuto z úřední desky dne:
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