Usnesení č. 6/2019
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
3.6.2019 od 17:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.
Volí:
a) ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a Petra Kortuse
II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) případnou realizaci kompletní administrace projektu "Revitalizace nádrže p.p.č.
18" a ukládá starostovi zajistit nabídku na realizaci kompletní administrace
c) žádost Obce Chelčice o zařazení pozemkových parcel č. 47/3, č. 43/3 a č. 93/5 v
k.ú. Chelčice do kategorie místní komunikace
d) účetní závěrku PO MŠ Chelčice za rok 2018
e) rozpočtové opatření č. 3
f) návrh Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Chelčice za období od 1.1.2018 do 31.12.2018
g) účelový dar ve výši 3.000,- Kč Lince bezpečí, z.s. na zajištění dalšího provozu
dětské krizové linky
h) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 - 2050 a
navrženou variantu navyšování nájemného "B" - do roku 2039
III.

Bere na vědomí:
a) žádosti o přidělení bytu pro sociální bydlení v čp.69 Jitky
Vavruškové a Denisy Tauchenové
b) informaci ředitelky MŠ Chelčice o potřebě pořízení nového systému
zabezpečení vstupu do budovy MŠ s monitorováním vchodu kamerovým
systémem se záznamem. Případná realizace bude řešena alternativně
prostřednictvím rozpočtového opatření 2019 nebo v rámci rozpočtu obce v roce
2020
c) informaci provozovatele vodohospodářské infrastruktury a starosty obce o
investičních potřebách do vodohospodářské infrastruktury pro rok 2020 v
souvislosti s postupnou rekonstrukcí technologie ČOV a rekonstrukcí vodovodu
a kanalizace v souvislosti s plánovanou realizací rekonstrukce průtahu
komunikace 3. třídy III/12250 obcí Chelčice
d) informaci Ministerstva financí o dodržování pravidel rozpočtové odpovědnosti
dle § 17, fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb.
e) informaci starosty o majetkových dispozicích v souvislosti s uvažovanou
výstavbou cyklostezky "Chelčice - Vodňany" v rámci k.ú. Vodňany
f) informaci o termínu a organizaci konání okrskové soutěže Sdružení
dobrovolných hasičů Lomecka a o termínu a organizaci Poutě sv. Máří
Magdaleny

V Chelčicích dne 3.6.2019

