vÝprs pŘrJATÝcrr usNBsBrrí
Cikhój
zc schůze zasedání zaotppitelstve obce

l.ýzt

Zah^ent anrťlánl dne: 10.05.2021

"'ffiffi

v

16:00 hod,

Litochleb, Miroslav Litochleb st,, Tomáií Litochleb,
úimslav Litochleb ml., Libor Sedláček

ffi;;-"";rti"r"*",švr"ř

omluveni; František závorka

Hosé:

vÝpls pŘírerÝcH usNEsENí:
Usncsení é 15 /2l
a) Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje:
Program zasedóní.
Zastupitelstvo počtem 5 hlasů schvaluje;
b)
-'ovtróvatero
z rInešniho jeilnání jsou: p. Libor §edt{řek r Miroslav Litochleb

"ipisu

Usnerenl č. 1621
Zastuoitelswo počtem 5 hlasů schvaluje:
Zá:vét*lý úč;tobce Cikbíi zg rok2ť20 bez výhrad,

U*nccoí ě.

17

íll

Zastupirclswo počtem 5 hlasů schvaluje:
Účctní zivěrku obce Cikhíj zr rok 2020,

Urnerenl č. 18

íl1

Za§tupitelstvo počt€m 5 hlasů schvaluje:

Ót*it x"*i"u

vyhlíšku é.lnan o úbínímpoplaúku z pobytu,

Usneseuí ě. 19 /21
Za§tupitel§tvo počtem 5 hlasů nerná námitek:
v lcrl. Cikhój,
K opravě nitoku rybnlka Cikháj na č. 1 7al5,172l&172t13 a 288/1
cikhój 68.
vlrstDíkem nemovitorti je p.

t]snaenl č. 20

21

Zastttpitelsno počíem5 hlasů souhlasl:

ňoár*., Ů S ke }upd rntouvě o zajišéníoilvozu geprroranllonr$l^ed13.1řttolou
ř.i r. ioútXu otlcdlě-lavýšení ceny vývrzu za položku ,,Phrty* 210,- Kč,/ 1

Š

vývoz lks 1100

l

kontcin€ru.

l]snllleaí ě 21 /2t
7nsapitelsno poětem 5 hlasů zamítd:

r poslrytnutí příspěvkn ve vý^ši 2(l()ll,,
2021,
zlo,i* ďn rnčnídrr nr čiňnortbomúciho-hospice Vyrošinr nr rok

Záil;;oáp".o p."o^ iioky

řl

"

bczpečínzs,

Ilsnesell/

á

22

/2l

ZasluDirelstýo počtem 5 hlasů sclnaluje:
Ci}bíj v uplynulém období ze použití§ 5§
Zofrivu,É.3 o upletňování rúzemniho plínu
řádu (stavebuí
l zíkona ě. 1&3nOOó §b,, o úzomnim plánoviní a stavebulm

Jst

zókon), ve

aěni pozdějšicb předpisů,

I]saaení ě 23121

Zastupitelstýo počtem 5 hlasů souhlasí:
§e

firmou IVEBHOUSE, r,r,o, a
zonco,rlním no"Y"n inte.neiovY"h rtÉnek.obce
ooó,_ xl a pověřuje starostku s vyřftením

ř.ťJl;ilffi;;;,dil;řňii
strÁnek obce,
rcelizece internetovYch

Usnescil č. 24l2l

za§tupitpl§tvo poětem 5 hlasů souhlasí:
§c zapůjčcnímrálu dne 19.06.202l p,
200,dodržen nočníklld a bude ubrazene částka ve výři

§zrpodmínelr"žebude

Usnerenl ě. 25íll
Zastrrpitelstvo počtem 5 hlasů

schvaluje, ,_
tlodávlry

ffi"fi.i" ŠrÍ"nroo ,O"J"oiii
a"c. a

JŮlnóch
poiěřujc rtarostku s podepsónín rmlouvy,

Ká

_,
elcktřiry od firny E,ON Energie

zo

onHtožené dokumcnty
.vybodnocenl připomínky k nóvrhu zprívy o up|atňovóní ť}P
rro4rcčtovéopatřcn i č"' n02l,
z
.Oáómení o konínírkce( podlc vyhlóšlry č,01201t - nočníklid
rkce ,rDen mužů'včetně večerniho
Zapsala a

ověřila:

Ověřil/a:

§ylvie Litochleb

Libor Sedláček
Miroslav Litochlsb ml,

konóní

oÚ.

