Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
22.1.2018 od 17:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.

Volí:
a) ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a ing. Petra Nováka

II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) rozpočtová opatření č. 10
c) další strategii pro období 2018+ v oblasti odpadového hospodářství obce
d) připojení se k výzvě České asociace odpadového hospodářství, Spolku veřejně
prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb ohledně navýšení nákladů
obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobně zdražení skládkovacích poplatků
e) návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330045073/001 na akci
"Chelčice - Záhorčí, samoty: NN přip. + úprava
f) návrh rozpočtu obce na rok 2018 zejména v oblasti investičních výdajů
g) poskytnutí dočasné bezúročné finanční výpomoci Chelčickému domovu sv.
Linharta, o.p.s. ve výši 300.000,- Kč na sociálních služeb
h) pronájem části pozemkové parcely 36/1 v k.ú. Chelčice
i) uzavření smlouvy s firmou OsmoDry.cz s.r.o., Dřínov na odstranění vlhkosti
zdiva na objektu Mateřské školy čp.2
j) Akční plán na zlepšování pro rok 2018 projektu Zdravé město a místní agendy
21 v Chelčicích
k) znovu zařazení jednotlivých odběrných míst ve vlastnictví obce do nového
výběru dodavatele energií s využitím e-aukce prostřednictvím e-Aukční síně eCENTRE
III. Bere na vědomí:
a) informaci starosty o aktuální situaci v bytovém hospodářství obce
b) informaci starosty o doporučení právního zástupce obce ve věci majetkového
vypořádání pozemků pro uvažovanou cyklostezku Chelčice - Vodňany
c) informaci starosty o stavu těžebních prací na napadených porostech v obecních
lesích
d) informaci starosty o rozsahu a stavu likvidace kůrovcové kalamity v obecních
lesích
e) informaci starosty o průběhu realizace komplexních pozemkových úprav v
k.ú. Chelčice
f) výpověď smlouvy firmy RETELA, s.r.o. o poskytování služeb v oblasti zajištění
sběru, shromažďování elektrozařízení a elektroodpadu k 30.4.2018
IV. Neschvaluje:
a) využití nabídky firmy F.M.Partner s.r.o. na spoření formou nabídky GOLDEN
GATE CZ a.s. (nákup zlata a stříbra)
V Chelčicích dne 25.1.2018

