Souhrn přijatých usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Očihov,
které se konalo dne 18.8.2021 od 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Očihov
Zastupitelstvo obce Očihov
Schvaluje:
1/20/2021 na ověřovatele zápisu p. Ptáčka Romana a p. Braniše Pro:7 Proti:0
Zdrželi se:0
Pavla.
2/20/2021

program 20. veřejného zasedání ZO Očihov včetně Pro:7 Proti:0
Zdrželi se:0
doplnění.

3/20/2021

zveřejnění výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku: Pro:7 Proti:0
"Zhotovitel společné projektové dokumentace (DUR+DSP), Zdrželi se:0
dokumentace pro provedení stavby (DPS), zajištění
inženýrské činnosti a souvisejících služeb-Tlaková
kanalizace a ČOV Očihov".

4/20/2021

Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení Pro:7 Proti:0
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě Zdrželi se:0
číslo: 21_SOBS01_4121811530 mezi ČEZ Distribuce a.s. a
Obcí Očihov a pověřuje paní starostku k podepsání
smlouvy.

5/20/2021

podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci pro JSDH Pro:7 Proti:0
Očihov za rok 2021 na odbornou přípravu, zásah, vybavení Zdrželi se:0
a opravy JSDH poskytovaná obcím prostřednictvím krajů z
rozpočtu MV-GŘ HZS ČR podaná prostřednictví HZS ÚK.

Bere na vědomí:
1. přítomno 7 členů ZO.
2. kontrolu plnění usnesení.
3. informaci o připravované veřejné zakázce na akci: „Lokalita za bytovkou –
komunikace, IS - voda, kanalizace a VO“.
4. požadavek na jednosměrný provoz v ulici za kulturním domem.
5. příspěvek pana Menzla Petra ohledně cesty Očihov – Valov.
Ukládá:
1. paní starostce podepsat všechny schválené smlouvy.
2. paní starostce zajistit zveřejnění výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku:
"Zhotovitel společné projektové dokumentace (DUR+DSP), dokumentace pro
provedení stavby (DPS), zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb-Tlaková
kanalizace a ČOV Očihov".
3. paní starostce provést anketu ohledně jednosměrky v ulici za kulturním domem
přímo u obyvatel, bydlících v této ulici.
4. paní starostce podat žádost o účelovou neinvestiční dotaci pro JSDH Očihov za rok
2021 na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH poskytovaná obcím
prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR podaná prostřednictví HZS ÚK.
------------------------------------------------------------------------------------------------------V Očihově dne 20.8.2021
S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů text zveřejňovaného usnesení upraven.

