Zápis č.2/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 25.1.2012
Čtvrtek, 26 Leden 2012 13:11

Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, Jan Baloušek, František Krump, ing. Miroslav
Dušek

Omluveni: Petr Novák, Jindřich Turek

Ověřovatelé: František Krump, Jan Baloušek

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
- 1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 ze dne 11.1.2012.
- 2. Volba ověřovatelů zápisu.
- 3. Novela § 166 Školského zákona - projednání souvislostí pro MŠ Chelčice.
- 4. Nabídka na odkoupení nemovitosti čp.56.
- 5. Schválení dodatku č.9 ke Smlouvě o poskytování služeb voblasti nakládání sodpady
vk.ú. Chelčice.
6. Projednání a schválení poplatku za svoz TKO pro rok 2012.
- 7. Žádost o přidělení bytu.
- 8. Příprava Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku smožností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
- 9. Schválení rozdělení výsledku hospodaření MŠ Chelčice za rok 2011 a návrh rozpočtu
MŠ Chelčice na rok 2012.
- 10. Schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele na investiční akci ZTV Straků
vršek.
- 11. Schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele na investiční akci Spolkový dům
Chelčice.
- 12. Schválení dodavatele na akci „Regenerace sídelní zeleně vobci Chelčice".

1/4

Zápis č.2/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 25.1.2012
Čtvrtek, 26 Leden 2012 13:11

- 13. Návrh rozpočtu obce Chelčice na rok 2012.
- 14. Schválení dojednání podmínek a poskytnutí úvěrů pro investiční akce Spolkový dům
Chelčice a ZTV Straků vršek.

Přijatá usnesení:

ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.1/2012 Zastupitelstva obce
Chelčice ze dne 11.1.2012. Bez připomínek.
č.2/2012/1

ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Františka Krumpa a Jana Balouška. č.2/2012/2

ad 3) OZ bere na vědomí výklad ustanovení k novele § 166 Školského zákona č.472/2011 Sb.
a pověřuje starostu zjištěním souvislostí pro MŠ Chelčice.
č.2/2012/3

ad 4) OZ bere na vědomí nabídku firmy Ronos finreal investment na odkoupení nemovitosti
čp.56 a pověřuje starostu dalším jednáním o podmínkách koupě a ceně nemovitosti.
č.2/2
012/4

ad 5) OZ jednomyslně schválilo dodatek č.9 ke Smlouvě v oblasti nakládání s odpady pro rok
2012 s firmou Rumpold Vodňany.
č.2/2012/5

ad 6) OZ jednomyslně schválilo výši poplatku za svoz TKO pro rok 2012 ve stejné výši jako
v roce 2011. Sazba poplatku činí 448,- Kč/osobu/rok, pro osoby 70 let a starší a držitele
průkazu ZTP je výše poplatku 250,- Kč/osobu/rok, poplatek majitelů rekreačních objektů 500,Kč/rok. Dále OZ jednomyslně schválilo Ceník obce Chelčice za svoz TKO pro podnikatele - za
jednu popelnici zaplatí 1.300,- Kč/rok a za každou další 800,- Kč/rok. Na základě tohoto
rozhodnutí zastupitelé schválili novou obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce
Chelčice pro rok 2012.
č.2/2012/6
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ad 7) OZ schvaluje přidělení bytové jednotky 1+0 v čp.123 paní ing. Janě Fišerové. Podmínkou
uzavření nájemní smlouvy je složení vratné kauce ve výši 20.000,- Kč.
č.2/2012/7

ad 8) OZ projednalo možnosti stanovení budoucího poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku - připojení na vodovodní a kanalizační řád a ukládá starostovi připravit Obecně
závaznou vyhlášku o tomto poplatku a projednat podmínky s dotčenými vlastníky stavebních
parcel v rámci I. etapy ZTV Straků vršek.
č.2/2012/8

ad 9) OZ jednomyslně schvaluje převedení výsledku hospodaření MŠ Chelčice za rok
2011do rezervního fondu ve výši 11.501,68 Kč, dále OZ bere na vědomí výsledek hospodaření
MŠ Chelčice za rok 2011 a bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ Chelčice na rok 2012.
č.2/
2012/9

ad 10) OZ schvaluje vypsání výběrových řízení na dodavatele investiční akce - stavebních
prací ZTV Straků vršek - I. etapa. Pro stavbu ZTV budou zadány pouze stavební objekty
vodovod, plynovod, veřejné osvětlení a zemní práce, ostatní práce a dodávky bude zajišťovat
obec vlastními prostředky a kapacitami.
č.2/2012/10

ad 11) OZ schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele investiční akce - stavebních
prací Spolkový dům Chelčice.
č.2/2012/11

ad 12) OZ bere na vědomí došlé nabídky na akci „Regenerace sídelní zeleně v obci Chelčice" a
na základě doporučení výběrové komise schvaluje dodavatelem firmu ing. Jiří Hájek - Zakládání
zahrad. Akce bude realizována pouze v případě poskytnutí dotačních prostředků v rámci GP
JčK.
č.2/2012/12

ad 13) OZ projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2012 a ukládá všem členům zastupitelstva a
účetní dopracovat rozpočet k jeho schválení na příští jednání zastupitelstva.
č.2/2012/13

ad 14) OZ schvaluje přípravu úvěrových podmínek a výběrového řízení na poskytnutí úvěrů pro
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investiční akce Spolkový dům Chelčice (fara) a ZTV Straků vršek.

č.2/2012/14
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