Zápis č.1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 9.2.2015
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jan Baloušek, ing. Miroslav Dušek, Mgr. Iva
Bukačová, Jindřich Turek, Bc. Petr Novák
Ověřovatelé: Jan Baloušek, Bc. Petr Novák
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 12/2014 ze dne 29.12.2014.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
4. Žádost o pronájem vodních ploch.
5. Schválení Smlouvy o převzetí a odstranění biologicky rozložitelných odpadů.
6. Rozpočtová opatření č.9.
7. Organizační zajištění Obecního a spolkového plesu.
8. Podání projektových žádostí v rámci GP JčK.
9. Schválení zadání zpracování oddělovacích geometrických plánů a projektové
dokumentace.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.12/2014 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 29.12.2014, trvá usnesení č.8/2014/5 (revize). č.1/2015/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana Balouška a Petra Nováka. č.1/2015/2
ad 3) OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem. č.1/2015/3
ad 4) OZ projednalo žádost o pronájem vodních ploch a OZ ukládá starostovi prověřit
možnosti pronájmu. č.1/2015/4
ad 5) OZ schvaluje Smlouvu o převzetí a odstranění biologicky rozložitelných odpadů s
firmou Jan Záhorka, Truskovice 32. č.1/2015/5
ad 6) OZ bere na vědomí starostou předložená realizovaná rozpočtová opatření č.9
v paragrafovém a položkovém znění v souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření, odd.
IV, čl.2 ze dne 29.3.2013. č.1/2015/6
ad 7) OZ projednalo organizační zajištění 1. Obecního a spolkového plesu 28.2.2015.
č.1/2015/7
ad 8) OZ bere na vědomí informaci starosty o podání projektové žádosti v rámci Grantového
programu JčK Podpora kultury 1. výzva 2015, v rámci grantového programu JčK Podpora
jednotek SDH obcí Jihočeského kraje a v rámci grantového programu JčK Objekty kulturního
dědictví, opatření II Obnova drobné sakrální architektury. č.1/2015/8

ad 9) OZ schvaluje zadání zpracování oddělovacího geometrického plánu a projektové
dokumentace pro výstavbu ZTV Pod farskou zahradou. OZ schvaluje zpracování
oddělovacího GP pro výkup části pozemku p.č. 5/1 v K.ú. Chelčice za účelem zřízení
pravostranného chodníku na ZTV Straků vrch. č.1/2015/9

