Usnesení č. 3/2020
z jednání Zastupitelstva obce Chelčice konaného dne
19.2.2020 od 16:00 hodin
v kanceláři Obecního úřadu Chelčice
Zastupitelstvo obce:
I.
Volí:
a) ověřovateli zápisu Mgr. Ivu Bukačovou a ing. Petra Nováka
II. Schvaluje:
a) program Zastupitelstva obce beze změn
b) návrh rozpočtu na rok 2020, příjmy: 15.051.891,15 Kč, výdaje: 18.196.775,Kč. Předpokládaný schodek rozpočtu bude financován finanční rezervou z let
minulých a provozním úvěrem
c) financování akcí "Chelčice - úprava kanalizace" a "Chelčice - obnova
kanalizace a úpravy vodovodu v průtahu obcí"
d) výběrovou komisi pro výběr zhotovitele na akci "Chelčice - úprava kanalizace"
ve složení: Baloušek, Iral, Turek, náhradníci: Dušek, Novák, Kortus a dále
schvaluje seznam obesílaných firem na tuto zakázku: ECO CB s.r.o., Ant.
Janouška 840/12, 370 08 ČB, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 ČB, KAVAS W s.r.o., Slapy 106, 391 76 Slapy u Tábora
e) výběrovou komisi pro výběr zhotovitele na akci "Chelčice - obnova kanalizace
a úpravy vodovodu v průtahu obcí" ve složení: Baloušek, Iral, Turek,
náhradníci: Dušek, Novák, Kortus a dále schvaluje seznam obesílaných firem
na tuto zakázku: AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., A.
Trägera 2654, 370 10 ČB, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58,
370 04 ČB, PRECIS BUILDING SE, Haklovy Dvory 2235, 370 05 ČB,
Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
f) pronájem prostor obecní prodejny čp. 5 v Chelčicích od 20.2.2020 za podmínek
stanovených usnesením zastupitelstva č. 6/2016/7 ze dne 8.6.2016
g) zveřejnění záměru na pronájem Obecní hospody čp. 8 a Sportbaru
h) podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní
prostředí, č. výzvy 7/2019 na aktivitu 6.1.C - rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (přírodní
zahrady)
i) poskytnutí účelového daru Hospicu sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Prachatice ve
výši 5.000,- Kč
j) podání žádosti do GP JčK - Podpora školství, opatření č.1 pro rok 2020.
k) zadání architektonické studie a projektové dokumentace na záměry demolice
budovy čp. 56 a následné využití pozemkové parcely st.č. 19/2. Dále na záměr
rekonstrukce Obecní hospody a obchodu včetně bytové jednotky a PD
revitalizace hřbitova Chelčice
III.

Bere na vědomí:
a) výpověď pronajímatele z nájemní smlouvy na Obecní hospodu čp. 8 ke dni
31.7.2020
b) informaci starosty o realizaci průběžných revizí elektrických a plynových
zařízení ve vlastnictví obce
c) informaci starosty o proběhlé kontrole projektu "Rekonstrukce LC Hůrka"
včetně předpokládaného termínu proplacení dotačních prostředků

IV.

Ukládá:
a) starostovi prověřit další možnosti zajištění vytápění objektu Obecní hospody do
doby předpokládané rekonstrukce

V Chelčicích dne 19.2.2020

