Usnesení č. 2/2020
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
27.1.2020 od 17:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.
Volí:
a) ověřovateli zápisu Petra Kortuse a Jindřicha Turka
II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) rozpočtové opatření č. 11
c) prodej části pozemkové parcely č. 318/1 o výměře cca 900 m2 a zřízení
věcného břemene přes část pozemku p.č. 318/1 ve vlastnictví obce za účelem
zřízení přístupové účelové komunikace
d) výsledek hospodaření MŠ Chelčice za rok 2019 ve výši 113.239,90 Kč a
převedení části hospodářského výsledku do rezervního fondu - 42.591,92 Kč a
do fondu odměn - 10.647,98 Kč
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020. Touto vyhláškou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt ze dne
26.11.2019 a Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze
vstupného ze dne 26.11.2019.
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
g) půjčku ve výši 300.000,- Kč Chelčickému domovu sv. Linharta, o.p.s. za
účelem předfinancování provozních a mzdových nákladů v 1. Q roku 2020.
Splacení půjčky proběhne do konce měsíce června 2020
h) zadání výběrového řízení na zhotovitele stavby pro akce "Chelčice - Úprava
kanalizace" a "Chelčice - Obnova kanalizace a úpravy vodovodu v průtahu
obcí" a dále schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na realizaci zadávacího řízení
s firmou CZ VODA, České Budějovice
III.

Bere na vědomí:
a) předložený návrh rozpočet MŠ Chelčice pro rok 2020
b) informaci zástupců FK Chelčice o postupu rekonstrukce interiéru Sportbaru
c) informaci starosty o hodnocení plnění rozpočtu obce k 31.12.2019
d) bere na vědomí záměr spolku výrobců ciderů o vybudování genofondu selekce ciderových odrůd jabloní na obecních pozemcích p.č. 267/1 a 267/2 v
k.ú. Chelčice a předběžně schvaluje jejich budoucí pronájem za tímto účelem,
za předpokladu ukončení nájemního vztahu se stávajícím nájemcem

V Chelčicích dne 27.1.2020

