Usnesení č. 4/2019
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
27.3.2019 od 17:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.
Volí:
a) ověřovateli zápisu ing. Petra Nováka a Jindřicha Turka
II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) rozpočtové opatření č. 1
c) pronájem Sportbaru s panem Janem Šírem s platností od 1.4.2019
d) poskytnutí účelového daru panu Janu Veličkovi ve výši 3.000,- Kč na
financování jeho účasti a reprezentaci na mezinárodních soutěžích čtyřkolek
e) realizaci parkových úprav veřejného prostranství na pozemkové parcele č.
196/2 v k.ú. Chelčice
f) způsob rozúčtování energií ( vytápění, vodné a stočné, elektrická energie)pro
provoz budovy Komunitního centra Chelčice paušálně 50% nákladů Obec, 50%
nákladů ChDsL, o.p.s. OZ dále schvaluje způsob rozúčtování energií pro provoz
budovy Nový Linhart paušálně 50% nákladů ChDsL, o.p.s, 50% nákladů Obec
g) systém rozmístění stanovišť kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální
odpad a četnost jejich svozu v průběhu vegetačního období
III.

Projednalo:
a) žádost o přidělení bytu pro sociální bydlení v čp.69 Tomáše Prajera a bere tuto
žádost na vědomí

IV.

Vybralo:
a) na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek k plnění veřejné zakázky „Sociální byty
Chelčice, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008749“
nabídku předloženou účastníkem výběrového řízení CB BUILDING s.r.o. a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem
b) na základě doporučení komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro
posouzení a hodnocení nabídek k plnění veřejné zakázky „Pořízení
multifunkčního samochodného žacího stroje“ nabídku předloženou účastníkem
výběrového řízení UNIAGRA CZ a. s. a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy s vybraným dodavatelem

V.

Bere na vědomí:
a) žádost právního zástupce rodiny Krumpových JUDr. Františka Vavrocha o
spolupráci ve věci rozporu jeho klienta s požadovanou změnou trasy vedení
VVN 400kV

VI. Neschvaluje:
a) nabídku na koupi pozemků zapsaných na LV č. 94 v k.ú. Libějovice a
Nestanice

V Chelčicích dne 27.3.2019

