Usnesení
Zastupitelstva obce Želeč, které se konalo dne 26.2.2020
v obřadní místnosti obecního úřadu v Želči od 18 hod.

01/20

Bere na vědomí zprávu o činnosti rady.

02/20

Schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 1667/2 o výměře 15 m2 a parc.č. 1667/3 o
výměře 11 m2 v katastrálním území Želeč u Tábora.

03/20

Schvaluje dar ve výši 30 000,-Kč spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Želeč,
Želeč 143, 391 74 Želeč.

04/20

Schvaluje dar ve výši 30 000,-Kč spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bezděčín,
Bezděčín 9, 391 75 Bezděčín.

05/20

Schvaluje cenu stočného pro hospodářský rok 2020 ve výši 10,-Kč/m3 bez DPH.

06/20

Schvaluje cenu vodného pro hospodářský rok 2020 ve výši 30,51 Kč/m3 bez DPH +
pevná složka ve výši 264,-Kč/vodoměr/rok bez DPH pro kapacitu vodoměru 2,5
m3/hod. Pro kapacitu vodoměru 6 m3/hod činí pevná složka 1.128, -Kč/vodoměr/rok
bez DPH.

07/20

Schvaluje rozpočtové opatření č. 202001.

08/20

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu, kterou se stanoví
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší.

09/20

Schvaluje zřízení termínovaného vkladu na 12 měsíců ve výši 20 000 000,- Kč u
Moneta Money Bank, a.s.

10/20

Schvaluje zřízení spořícího účtu na 3 měsíce ve výši 20 000 000,-Kč u České spořitelny,
a.s.

11/20

Schvaluje zřízení běžného účtu se zvýhodněným úročením u UniCredit Bank, a.s.

12/20

Schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Bytový dům
s pečovatelskými byty v obci Želeč“

13/20

Schvaluje návrh smlouvy o dílo na dodávku stavby „Bytový dům s pečovatelskými
byty v obci Želeč“

14/20

Schvaluje podání žádosti o dotaci z podprogramu Ministerstva financí – Podpora
výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury na akci „Bytový dům
s pečovatelskými Byty v obci Želeč“

15/20

Schvaluje členy komise a náhradníky pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné
zakázky na stavební práce „Bytový dům s pečovatelskými byty v obci Želeč“ ve
složení:
Gabriela Vacíková, Ladislav Stejskal, Ondřej Kadlec, František Hruška, Ing. Luboš
Rypáček
Náhradníci:
Josef Čaněk, Šárka Hrušková, Bohdana Břendová, Marcela Novotná

16/20

Zastupitelstvo obce stanovuje s platností od 1.3. 2020 měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty, neuvolněného člena rady a neuvolněného člena
zastupitelstva v částce dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., neuvolněný
místostarosta - 29.206,-Kč, neuvolněný člen rady - 6.490,-Kč, neuvolněný člen
zastupitelstva - 1.623,-Kč.

V Želči dne 26.2. 2020

Ladislav Stejskal
starosta obce

