Usnesení z veřejného zasedání ZO Soběkury, konaného dne 19. 8. 2020.
Zastupitelstvo obce:

Schvaluje

a) Usnesení č. 1
navržený program, navrženou zapisovatelku a navržené ověřovatele bez připomínek.
Pro: 9 členů ZO

b) Usnesení č. 2
znění, uzavření a podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Novostavba víceúčelového
objektu Soběkury“
Pro: 9 členů ZO

c) Usnesení č. 3
tato kritéria pro výběr uchazečů do obecních bytů:
a) Trvalé bydliště – Soběkury, Horušany (přednostně)
b) Nad 65 let, samoživitelka, imobilita
c) Startovací byt/rok pro občany, kteří mají zájem stavět RD v Soběkurech nebo
Horušanech
d) Ostatní občané – mimo Soběkury a Horušany – splňující alespoň jedno kritérium
z bodu 2 (nad 65 let, samoživitelka, imobilita). V případě neobsazení občany
s trvalým bydlištěm v Soběkurech nebo Horušanech.
e) Rozhodnutí hodnotící komise – los
Pro: 10 členů ZO

d) Usnesení č. 4
schvaluje následující výši nájemného v obecních bytech (bez služeb)
a) Byt č. 1-3 (2+kk) 3500 Kč/měsíčně, při obsazení bytu 1. - 2. osobami (max. 6
osob). Bude upřesněno v nájemní smlouvě. Za každou další osobu se zvyšuje
nájemné o 500,-Kč/osoba/měsíc.
b) Byt č. 4-5 (garsoniéra) 2000,- Kč/měsíčně, při obsazení bytu 1. osobou (max. 3
osoby). Bude upřesněno v nájemní smlouvě. Za každou další osobu se zvyšuje
nájemné o 500,- Kč/osoba/měsíc.
Pro: 10 členů ZO

e) Usnesení č. 5
návrh nájemní smlouvy pro obecní byty v plném znění.
Pro: 10 členů ZO

f) Usnesení č. 6
zasíťování nových stavebních obvodů v Soběkurech a v Horušanech v rozsahu: dešťová
kanalizace, splašková kanalizace – vyvedená na hranici pozemku soukromých investorů a
vodovodní řad s přípojkou, ukončený vodoměrnou šachtou na pozemku soukromých
investorů.
Pro: 10 členů ZO

g) Usnesení č. 7
přijetí dotace na výstavbu obecních bytů z dotačního titulu vyhlášeného Ministerstvem
financí ve výši 5 220 000 Kč.

h) Usnesení č. 8
opravu hřbitovní zdi na pohřebišti v Soběkurech.
Pro: 10 členů ZO

i) Usnesení č. 9
opravu části objektu čp 47, odkoupené od firmy Vetamix.
Pro: 10 členů ZO

Vyvěšeno: 28. 8. 2020
Sejmuto:

