USNESENÍ č. 27
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Žim,
pro volební období 2018 – 2022
které se uskutečnilo dne 6.1. 2022 od 17,00 hod. na Obecním úřadě v Žimu

Zastupitelstvo obce Žim:
1. Schvaluje:
- Program zasedání
- Ověřovatele zápisu: Ladislav Beran, Jindřich Moravec
- Návrhovou komisi: Adam Pavlas, Petr Vandlíček
- Návrh kupní smlouvy mezi obcí Žim a
a
na prodej
pozemku p.č. 488 o výměře 1996m2. Cena je stanovena oceněním nemovitosti číslo
22/3180/2022, znalcem
.
, Na
,
.
Tržní cena je 76 000,-Kč. kupující zaplatí i vypracování znaleckého posudku 2 000,-Kč. Tedy
celkem dle kupní smlouvy cenu 78 000,-Kč. A zaplatí návrh na vklad 2 000,-Kč.
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1152/2022/PANO
mezi obcí Žim (strana povinná) a Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice 56 (strany
oprávněná) a Pan
,
(investor). Cena úplaty dle dohody smluvních stran je
6304,-Kč. bude zaslaná na účet obce Žim č. 7428501/0100
- Závěrečný účet za rok 2021 včetně zprávy kontrloly Krajského úřadu Ústeckého kraje o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 a to bez výhrad
- Účetní závěrku obce za rok 2021. Zastupitelstvo obce Žim schvaluje účetní závěrku bez
výhrad
- Rozpočtovou změnu č. 2/2022
- anketu na změnu Termínů svozu odpadů – popelnice, na základě
návrhů občanů. Dle dohody zastupitelů, bude vypsána anketa k vyjádření občanů, vždy za
obytný dům, jaký termín svozů si přejí. Pro období zimní a letní

2. Bere na vědomí
- proplacení faktury společnosti Dreampro Ústí nad Labem. Cena za službu schválená
zastupitelstvem dne 6.10. 2021 usnesením č. 21 je 299 572,-Kč. Dodavatel není plátce DPH
- informaci starosty o jednání ohledně oplocení pozemku a vjezdové bráně na p.p.č. 1297/4 ve
vlastnictví
.
. Po jednání se stavebním úřadem, bude muset pan
udělat změnu před dokončením stavby, jelikož se našly rozpory s původním projektem. Na
základě předloženého pozměňovacího projektu, se zastupitelstvo obce vyjádří pro stavební
úřad.
v Žimu 6.1. 2022
Zapsal:

Petra Urbanová

……………………………

Ověřovatelé zápisu:

Jindřich Moravec

……………………………..

Ladislav Beran

……………………………

Starosta obce:

Zdeněk Haramul

……………………………

