Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
11.12.2017 od 17:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.

Volí:
a) ověřovateli zápisu Jana Balouška a Jindřicha Turka

II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) rozpočtová opatření č. 9
c) možnosti dalšího využití a zaměstnávání pracovníků technické skupiny obce
d) na základě novely zákona č. 99/2017 Sb., a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. od
1.1.2018 výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva
e) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
"Komunitní centrum Chelčice"
f) komisi pro otevírání a hodnocení nabídek a pro posouzení splnění podmínek
účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce "Komunitní centrum Chelčice". Členy hodnotící komise jsou: Jiří Iral,
Jindřich turek, Jan Baloušek, Mgr. Klára Kavanová Mušková, ing. Kamil
Rucký
g) žádost ředitelky MŠ Chelčice o přerušení provozu MŠ a ŠJ ve dnech
27.12.2017 až 2.1.2018 včetně
h) dodatek č. 1/2018 ke Smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o poskytování
služeb oprávněné osoby v oblasti s nakládání s odpady na území obce
i) rozpočtové provizorium na rok 2018 dle Pravidel rozpočtového provizoria
j) Místní akční plán vzdělávání pro ORP Vodňany v předloženém znění
k) podání žádosti o poskytnutí dotace JčK v rámci dotačního programu - Investiční
dotace pro jednotky SDH, opatření I, podopatření 3 - Pořízení nového DA na
rok 2018 a prohlašuje, že má zajištěn vlastní podíl finančních prostředků na
realizaci tohoto projektu
l) Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2018

III. Bere na vědomí:
a) postup příprav realizace ZTV pod farskou zahradou
b) informaci starosty o postupu kontroly zadávacího řízení na stavbu "Nový Linhart"
c) informaci starosty o vyúčtování provozních nákladů v obecním obchodě a ukládá
starostovi a účetní zajistit vysoutěžení nového dodavatele energií pro tento objekt
d) informaci starosty o rozsahu a stavu likvidace kůrovcové kalamity v obecních
lesích
e) informaci knihovnice paní Šmídové o uvažovaném ukončení činnosti knihovnice
v knihovně Petra Chelčického a ukládá všem členům zastupitelstva zajistit
potencionální zájemce o tuto činnost

IV. Projednalo:
a) nové podmínky pro odměňování zastupitelů obce stanovených novelou zákona č.
99/2017 Sb., a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., účinných k 1.1.2018
b) přípravu rozpočtu na rok 2018 zejména v oblasti investic a ukládá všem členům
zastupitelstva dodat na příští jednání podněty k sestavení rozpočtu
c) aktuální nevyhovující stav veřejného rozhlasu a rozhodlo zabývat se alternativami:
oprava stávajícího bezdrátového rozhlasu nebo systém hromadného rozesílání sms,
emailů
V. Ukládá:
a) starostovi navázat kontakt s dotčenými vlastníky pozemků potřebných pro realizaci
akce cyklostezka Chelčice - Vodňany

V Chelčicích dne 14.12.2017

