Zápis č.5/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 27.5.2015
Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jan Baloušek, ing. Miroslav Dušek, Jindřich
Turek, Mgr. Iva Bukačová
Omluveni: Bc. Petr Novák
Ověřovatelé: ing. Věnceslava Jakubcová, Mgr. Iva Bukačová
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
OZ schválilo tento program jednání:
1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2015 ze dne 6.5.2015.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Zveřejnění záměru na prodej nemovitostí ve vlastnictví obce.
4. Cenová nabídka na revize.
5. Poskytnutí finančního příspěvku FK Chelčice.
6. Informace o přípravě a průběhu stavebních prací MŠ.
7. Pojištění právní ochrany obce.
8. Revokace usnesení č.12/2014/5.
9. Informace k projektu "Domácí kompostování v Jihočeském kraji číslo
CZ.1.02/4.1.00/13.22407".
Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.4/2015 Zastupitelstva obce
Chelčice ze dne 6.5.2015. č.5/2015/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing. Věnceslavu Jakubcovou a Mgr. Ivu Bukačovou.
č.5/2015/2
ad 3) OZ projednalo záměr obce na prodej nemovitosti čp.56 zveřejněný dne 19.8.2014 a
ukládá starostovi zajistit nabídku prodeje prostřednictvím vybraných realitních kanceláří.
č.5/2015/3
ad 4) OZ bere na vědomí došlé nabídky na provedení pravidelných revizí elektroinstalace,
hromosvodů, plynovodů a plynových spotřebičů, revize RHP a VO a ukládá starostovi zajistit
od vybraných dodavatelů těchto služeb návrhy smluv. č.5/2015/4
ad 5) OZ schvaluje příspěvek FK Chelčice na činnost mládežnických družstev v roce 2015 ve
výši 20.000,- Kč. č.5/2015/5
ad 6) OZ bere na vědomí informaci starosty o přípravě a průběhu stavebních prací v MŠ a
Chelčickém domově sv. Linharta. č.5/2015/6
ad 7) OZ neschvaluje uzavření pojistné smlouvy dle nabídky D.A.S. č.5/2015/7
ad 8) OZ revokuje usnesení č. 12/2014/5 ze dne 29.12.2014. č.5/2015/8
ad 9) OZ schvaluje úhradu vlastních podílů na pořízení kompostérů pro občany v rámci
projektu "Domácí kompostování v Jihočeském kraji číslo CZ.1.02/4.1.00/13.22407" z
vlastních zdrojů obce a s nulovou spoluúčastí koncových uživatelů domácích kompostérů.
č.5/2015/9

