Zápis č.1/2008 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 9.1.2008

OZ schválilo tento program jednání:

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.14/2007 ze dne 10.12.2007 a č.15/2007
ze dne 28.12.2007.

2. Volba ověřovatelů zápisu.

3. Návrh a projednání rozpočtu obce na rok 2008.

4. Projednání a schválení poplatku za svoz TKO pro rok 2008.

5. Projednání dodatku č.5 ke smlouvě v oblasti nakládání s odpady pro rok 2008. Změna
systému shromažďování plastu a papíru.

6. Podání žádosti o ověřené výstupy.

7. Návrh na projednání nabídky na vypracování projektové dokumentace sadových úprav v
obci.

8. Různé

Přítomni: Jan Baloušek, Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Miroslav Vavruška, ing. Miroslav
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Dušek, Bc. Lucie Aiznerová

Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, Jan Baloušek

Omluveni: František Krump

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.14/2007 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 10.12.2007 trvá bod č.9 c (nedoloženy veškeré doklady) a č.15/2007 ze
dne 28.12.2007. Bez připomínek. č.1/2008/1

ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a Jana Balouška. č.1/2008/2

ad 3) OZ projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2008. Tento je ponechán do příštího jednání
zastupitelstva připomínkování. č.1/2008/3

ad 4) OZ jednomyslně schválilo výši poplatku za svoz TKO pro rok 2008 ve stejné výši jako v
roce 2007. Sazba poplatku činí 450,- Kč/osobu/rok, pro osoby 70 let a starší a držitele průkazu
ZTP-P je výše poplatku 250,- Kč/osobu/rok, poplatek majitelů rekreačních objektů 500,- Kč/rok.
Dále OZ jednomyslně schválilo Ceník obce Chelčice za svoz TKO pro podnikatele – za jednu
popelnici zaplatí 1.300,- Kč/rok a za každou další 800,- Kč/rok. Na základě tohoto rozhodnutí
zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Chelčice pro
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rok 2008. Dále OZ ukládá starostovi a místostarostovi zveřejnit informace k minimalizaci
objemu TKO pro další období. č.1/2008/4

ad 5) OZ jednomyslně schválilo dodatek č.5 ke smlouvě v oblasti nakládání s odpady pro rok
2008 s firmou Rumpold Vodňany. OZ rozhodlo o změně systému třídění a svozu plastů a
papíru. Toto bude následně od 1.2.2008 řešeno přidělením odpadových pytlů na oba druhy
odpadu přímo do domácností a svoz bude zajišťován vlastními a silami obce. Bližší informace
budou zveřejněny na informačních letácích, které obdrží každá domácnost. č.1/2008/5

ad 6) OZ schvaluje podání žádosti o ověřené výstupy z informačních systému veřejné správy
(možnost vydávat výpisy z KN, rejstříku trestů a živnostenského a obchodního rejstříku).
č.1/2008/6

ad 7) OZ neschvaluje přípravu realizace dalších etap sadových úprav v obci z důvodu
přednostních nezbytných stavebních úprav vodních nádrží a chodníků v obci. č.1/2008/7

ad 8) OZ bere na vědomí stížnosti občanů ve věci volného pobíhání psů na volném prostranství
a zastavěném území a ukládá starostovi postoupit tento problém k dalšímu řešení v souladu s
OZV. č.1/2008/8
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