Zápis č.4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 6.5.2015
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jan Baloušek, ing. Miroslav Dušek, Jindřich
Turek, Bc. Petr Novák, Mgr. Iva Bukačová
Ověřovatelé: Jan Baloušek, Bc. Petr Novák
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 3/2015 ze dne 15.4.2015.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Projednání majetkové strategie obce.
4. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě pro stavbu "Rekonstrukce chodníků v obci na
p.č. 644/1 a 584/7".
5. Schválení Smluv o zřízení věcného břemene na přípojky plynovodu STL.
6. Rozpočtová opatření č.1.
7. Poskytnutí finančního příspěvku VC Chelčice.
8. Informace Jihočeského kraje ohledně oprav pozemních komunikací.
9. Žádost Jihočeského krajského fotbalového svazu.
10. Přípravy organizace poutě sv. Máří Magdaleny.
11. Poskytnutí finančního daru ChDsL.
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.3/2015 Zastupitelstva obce
Chelčice ze dne 15.4.2015. č.4/2015/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana Balouška a Bc. Petra Nováka. č.4/2015/2
ad 3) OZ projednalo za účasti veřejnosti nabídku ZD Chelčice na odprodej nevyužitých
nemovitostí (brownfields) - areálu u hřiště a pověřuje starostu dalším jednáním ve věci
případného následného využití a financování ze strany obce. č.4/2015/3
ad 4) OZ schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro
stavbu "Rekonstrukce chodníků v obci na p.č. 644/1 a 584/7". č.4/2015/4
ad 5) OZ schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZP-014330011449/001 za účelem
umístění přípojky plynovodu STL, název stavby "Příp.STL Chelčice 289/47" a Smlouvu o
zřízení věcného břemene č. ZP-014330010037/001 za účelem umístění přípojky plynovodu
STL, název stavby "Příp. STL Chelčice 100". č.4/2015/5
ad 6) OZ bere na vědomí starostou předložená realizovaná rozpočtová opatření č.1v
paragrafovém a položkovém znění v souladu se Směrnicí k rozpočtovému hospodaření, odd.
IV, čl. 2 ze dne 29.3.2013. č.4/2015/6
ad 7) OZ schválilo poskytnutí finančního příspěvku Volejbalovému Clubu Chelčice ve výši
3.000,- Kč na činnost v roce 2015. č.4/2015/7
ad 8) OZ bere na vědomí informaci Jihočeského kraje ohledně opravy pozemních komunikací
a ukládá starostovi dále uplatňovat požadavek opravy komunikace III. třídy č. 12250
Vodňany - Chelčice - Lomec u vlastníka této komunikace Jihočeského kraje. č.4/2015/8

ad 9) OZ bere na vědomí žádost Jihočeského krajského fotbalového svazu ve věci podpory
elektronizace systému řízení a organizace fotbalu ve vztahu fotbalových oddílů. č.4/2015/9
ad 10) OZ projednalo organizaci letošní poutě sv. Máří Magdaleny a schvaluje její
redukovaný program. č.4/2015/10
ad 11) OZ bere na vědomí informaci starosty o poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,Kč na pořízení služebního automobilu pro sociální služby Chelčického domova sv. Linharta v
rámci dobročinné akce "Benefice s Divokými husami". č.4/2015/11

