Usnesení č. 10/2019
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
14.10.2019 od 17:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.
Volí:
a) ověřovateli zápisu ing. Petra Nováka a Petra Kortuse
II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) rozpočtové opatření č. 7 a č. 8
c) pronájem části parcely č. 607/2 v k.ú. Chelčice o výměře 21 m2 za účelem
zřízení hospodářského zázemí
d) na základě zveřejněného záměru o prodeji části pozemkové parcely č. 289/53.
Předmětem prodeje je nově vzniklá parcela č. 285/58 o výměře 20 m2, kupní
cena je stanovena na 320,- Kč/ m2
e) zánik zástavního práva k 5/19 nemovitosti na st.p.č. 163 o výměře 191 m2 - čp.
113 a pozemkové parcely č. 289/59 o výměře 935 m2 z důvodu zániku
zajištěných pohledávek v důsledku jejich splacení
f) projednalo aktualizaci Místního programu obnovy venkova na období 2020 2024 a schvaluje jeho aktualizaci v kapitole "B - Rozvoj sociálních zařízení a
služeb
g) účelový dar FK Chelčice ve výši 30.000,- Kč
III.

Projednalo:
a) žádost o odkup části pozemkové parcely č. 318/1 v k.ú. Chelčice. OZ odkládá
rozhodnutí v této věci na příští jednání zastupitelstva a ukládá starostovi
prověřit možnosti náhrady dotčené výměry pozemků s funkcí lesa
b) připomínky a podněty občanů k organizaci odpadového hospodářství v obci

IV.

Bere na vědomí:
a) žádost paní Věry Trubkové, Drahonice a Šárky Pártlové, Libějovice o přidělení
obecního bytu v Chelčicích čp. 69
b) informaci starosty o celkovém vyúčtování služeb společnosti One Energy
OneMobile a.s.
c) informaci starosty o proběhlých jednáních se zástupci zpracovatelů ovoce a
vlastníků dotčených pozemků v areálů ČOV Chelčice a obecního technického
zázemí
d) informaci předsedy FK Chelčice o aktuální situaci v realizaci projektu
"Chelčice - závlaha hřiště" a o zajištění provozu Sportbaru.
e) žádost nájemce obecního hostince o pořízení nových teplovzdušných kamen.

V Chelčicích dne 14.10.2019

