Usnesení
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
21.1.2019 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. 10
c) aktualizaci Místního programu obnovy venkova na období 2019 - 2023
d) přidělení bytové jednotky 2+0 v Chelčicích čp. 123 (2.NP)
e) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
80/CST/2018
f) návrh dodatku č.1/2019 ke smlouvě o převodu odpadu do vlastnictví a o
poskytování služeb oprávněné osoby v oblasti nakládání s odpady na území
obce a místních částí s firmou RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o.
g) uzavření rezervační smlouvy na stavební pozemkovou parcelu č. 43/25 v
lokalitě Pod farskou zahradou
h) návrh rozpočtu na rok 2019
i) zapojení se do realizace nového záměru pořízení "Vlastních poštovních
známek" koordinovaného v rámci svazku Mikroregionu Chelčicko Lhenického
j) Pravidla pro postup při hospodaření s byty ve vlastnictví Obce Chelčice s
účinností od 1.2.2019
k) dodávku palivového dřeva pro Obecní hostinec, Komunitní centrum a
Chelčický domov s. Linharta, o.p.s. ze zdrojů těžby kůrovcového dřeva

III.

Bere na vědomí:
a) informaci o připravovaném projektu "Závlaha hřiště FK Chelčice - I. etapa" zemní vrt a jeho vystrojení a potřebu zajištění prostředků FK Chelčice
prostřednictvím účelového daru v rámci rozpočtu obce na rok
b) informaci o přípravách a organizaci Obecního plesu dne 8.2.2019 a ukládá
všem členům zastupitelstva aktivně se zapojit do jeho příprav
c) na základě žádosti ChDsL spolupodílení se na financování vlastních podílů
žadatele v rámci podaných projektových žádostí v GP JčK
d) návrh změny katastrální hranice v rámci obvodu komplexní pozemkové
úpravy zpracovávané v k.ú. Truskovice a část Chelčice předložený
zpracovatelem komplexních pozemkových úprav allGEO - Ing. Pekarský L.
s.r.o., Plzeň
e) předloženou ekonomickou rozvahu předpokládaných příjmů a výdajů v
obecních lesících zpracovanou odborným lesním správcem Martinem Langem
f) informaci starosty o schváleném projektu "Sociální bydlení Chelčice" řídícím
orgánem IROP
g) informaci starosty o průběhu hodnocení projektu "Rekonstrukce Lesní cesta
Hůrka"

IV.

Neschvaluje:
a) prodej 10 ks celistvých tiskových archů "Vlastních poštovních známek" pro
sběratelské účely

V.

Projednalo:
a) možnost alternativního rozšíření systému třídění odpadů v obci o další
komoditu - plastové PET lahve
b) žádost o poskytnutí sponzorského příspěvku na financování účasti a
reprezentaci na mezinárodních soutěžích čtyřkolek

V Chelčicích dne 22.1.2019

