Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
16.7.2018 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) rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
c) poskytnutí účelového daru ChDsL ve výši 300.000,- Kč na spolufinancování
stavební části objektu "Nový Linhart
d) na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
"Chelčice - Dopravní automobil" společnost Milan Král a.s. s nabídkovou
cenou 713.436,37 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy s
vybraným dodavatelem
e) účelový dar ve výši 20.000,- Kč za účelem dofinancování vlastního podílu
oprav kostela sv. Martina
f) mimořádnou předčasnou splátku dvou podnikatelských úvěrů za předpokladu
dodržení předčasné splátky zůstatků úvěrů bez sankce ze strany bankovního
ústavu
g) uzavření rezervačních smluv na stavební pozemkové parcely č. 43/26 a č. 47/1,
43/28 v lokalitě Pod farskou zahradou
h) zveřejnění záměru na prodej pozemkové parcely č.43/25 v k.ú. Chelčice o
výměře 988 m
i) podání žádosti o překlenovací úvěr u Komerční banky ve výši 5,5 mil. Kč na
předfinancování stavby "Komunitní centrum Chelčice"
j) účelový dar FK Chelčice ve výši 30.000,- Kč
III.

IV.

Neschvaluje:
a) nabídku na odprodej pozemků na LV č. 50 a č. 130
Bere na vědomí:
a) zprávu komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci: "Rekonstrukce LC Hůrka",
Reg. číslo projektu: 18/006/04320/231/000108 a schvaluje výběr nejvhodnější
nabídky firmy Jan Štolka - STAVKO, Volary s nabídkovou cenou 2.448.581,Kč bez DPH a ukládá starostovi obce podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem
b) informaci starosty o přípravě kandidátních listin pro volby do zastupitelstva
obce ve dnech 5.- 6.10.2018
c) informaci starosty o výzvě Mze vlastníkům vodovodů a kanalizací ve věci
tvorby prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací
d) informaci starosty o postupujících prací při odstraňování následků kůrovcové
kalamity v obecních lesích včetně informací o průběhu financování a
ekonomice těžby a následných pěstebních prací

V Chelčicích dne 23.7.2018

