Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
23. 9. 2015 od 17:00 hodin
ve kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I. Volí:
a) ověřovateli zápisu Jan Baloušek, ing. Miroslav Dušek
II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) schvaluje předložený Plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou
úpravu v k.ú. Hvožďany u Vodňan a k.ú. Újezd u Vodňan, který svojí částí
zasahuje do k.ú. Chelčice
c) zveřejnění záměru na prodej nemovitostí
d) zařazení seznamu parcelních čísel vybraných úseků komunikací do kategorie
místní komunikace
e) zveřejnění záměru na provozování Památníku Petra Chelčického na dobu
neurčitou
f) schvaluje přerušení provozu MŠ Chelčice ve dnech 23.12.2015 - 4.1.2016
g) záměr poptat nákup sociálního zařízení ke sportovnímu areálu ve formě
kontejnerové buňky
III. Bere na vědomí:
a) informaci zástupce zpracovatele ing. Burské a zástupce Pozemkového úřadu ing.
Valného o průběhu KPÚ v k.ú. Hvožďany u Vodňan a k.ú. Újezd u Vodňan
b) informaci starosty o schválených grantech a dotací a průběhu jejich realizace
c) žádost o koupi stavebního pozemku za účelem výstavby rodinného domu a
ukládá starostovi aktualizovat pořadník žádostí o stavební pozemky
d) nabídku prací na hydrogeologický průzkum pro zdroj závlahové vody pro hřiště
v Chelčicích a ukládá ing. Petru Novákovi zajistit další nabídky realizace
e) informaci starosty o odložení případu odcizení litinových poklopů z
kanalizačních šachet
f) informaci starosty o termínu zahájení oprav silnice III. třídy 12250 Chelčice Vodňany a ukládá starostovi zveřejnit tuto informaci způsobem obvyklým
IV. Doporučuje:
a) při rozšíření obvodu KPÚ v k.ú. Hvožďany a k.ú. Újezd byla do pozemkové
úpravy zahrnuta i celá komunikace na p.p.č.595/1, 595/2 a 596 v k.ú. Chelčice a
souhlasí s rozšířením protipovodňových opatření na k.ú. Chelčice (pozemky p.č.
95/2, 95/3, 101/1 a 102/1) nad rybníkem Hájek (označeno ve výkrese C9)
V. Revokuje:
a) usnesení č. 7/2014/4 ze dne 18.8.2014 z důvodů nulového zájmu o prodej
nemovitostí.

V Chelčicích dne 23.9.2015

