Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
16.11.2018 od 18:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.
Volí:
a) ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a Jindřicha Turka
II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
c) cenu pro vodu pitnou na rok 2019 ve výši 35,98 Kč a pro stočné na rok 2019 ve
výši 37,87 Kč
d) aktualizaci plánu vodohospodářských investic na rok 2019
e) investiční záměry a směrování projektových dotačních žádostí pro rok 2019
f) souhlas ChDsL, o.p.s. jako vlastníkovi stavebního objektu na p.p.č. 49/2 v k.ú.
Chelčice s umístěním inženýrských sítí (přípojka NN, kanalizační přípojky
splaškové a dešťové, 2 ks retenčních nádrží, obslužné chodníky, vnější požární
schodiště) na pozemkových parcelách č. 49/1 a č. 41/1ve vlastnictví Obce
Chelčice
g) změnu sídla Knihovny Petra Chelčického na adrese Komunitní centrum
Chelčice, Chelčice 1
h) mimořádné odměny zaměstnancům obce
i) poskytnutí zápůjčky ve výši 100.000,- Kč ChDsL, o.p.s. na předfinancování
schodolezu se splatností do 30.6.2019
III.

Bere na vědomí:
a) pokyn k provedení inventarizace majetku za rok 2018 a složení inventarizační
komise
b) žádost o přerušení provozu MŠ Chelčice ve dnech 24.12.2018 - 2.1.2019
c) předložený Protokol o provedené kontrole činnosti správce poplatku v oblasti
místních poplatků. Na základě výsledků kontroly ukončuje okamžitou platnost
a účinnost Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj č. 4/2003 a na základě doporučení KÚJčK novelizaci
dalších OZV z roku 2002 a 2003

IV.

Projednalo:
a) návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2019 a odložilo schválení finální podoby této
vyhlášky na příští jednání zastupitelstva

V.

Neschvaluje:
a) poskytnutí dotace na zajištění provozu služby PREVENT 99 z.ú. Strakonice

VI.

Ukládá:
a) starostovi prověřit možnosti výkupu pozemků od vlastníků v k.ú. Vodňany za
účelem plánované výstavby cyklostezky Chelčice - Vodňany

V Chelčicích dne 22.11.2018

