USNESENÍ č. 25
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žim,
pro volební období 2018 – 2022
které se uskutečnilo dne 6.4. 2022 od 16,30 hod. na Obecním úřadě v Žimu

Zastupitelstvo obce Žim:
1. Schvaluje:
- Program zasedání
- Ověřovatele zápisu: Ladislav Beran, Jindřich Moravec
- Návrhovou komisi: Lucie Pavlasová, Petr Vandlíček
- výpočet – kalkulaci cen pro stočné rok 2022
- ceník úhrad za věcná břemena platný od 6.4. 2022
- Zásady prodeje palivového dřeva z obecních lesů 2.3. 2022
- Žádost o sponzorský dar Základní a mateřská škola Žalany /Obec Žalany na „Oslavu dni matek.
finanční dar 3000,-Kč
- projektovou dokumentaci k Technické infrastruktuře pro 5 RD na p.p.č. 1289/9
po úpravě projektantem dne 4.4. 2022
- zajištění Oslavy 670 let, akcí na oslavě, budou přistavena a provádět jízdy s dětma,válečná
historická vozidla, zajistí
, Rtyně nad Bílinou – finanční příspěvek bude poskytnut panu
ve výši 8000,-Kč oproti výdajovému dokladu
- zajištění Oslavy 670 let, grilování prasete, které zajistí pan
, Bystřany – cena za tuto
službu bude do 15000,-Kč. Platba za grilování včetně prasete a občerstvení bude provedena
v pokladně Oú výdajovým dokladem panu
, Bystřany
- záměr obce o prodeji pozemku p.č.488, neplodná půda-ostatní plocha, výměra1996m2 v k.ú. Žim
- smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-12-4019395/VB/001 p.p.č 1268
ČEZ Distribuce a obec Žim
- navýšení ceny za dodávku vody - vodárna Záhoří. Pro rok 2022 a dále cena za 1m3 17,-Kč

2. Neschvaluje
- Žádost o povolení Stavby vjezdové brány, kterou provádí pan
- akce Pálení čarodejnic.
- nabídku na Letecké snímkování 2022.
3. Bere na vědomí

.

, na p.č. 1297/3

- zajíždění Pojízdné prodejny PeDu Dubí každý čtvrtek – Záhoří, Žim
- informaci o podpisu Pachtovní smlouva 1 Žatecká – překryvy, schváleno 2.3. 2022 č. usnes. 24
- nutnosti vyčistění rybníka na návsi – požární nádrž

v Žimu 6.4. 2022
Zapsal:

Petra Urbanová

……………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jindřich Moravec

……………………………..

Ladislav Beran

……………………………

Starosta obce:

Zdeněk Haramul

……………………………

