Zápis č.1/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 7.2.2011
Pondělí, 14 Únor 2011 08:45

Přítomni: Jiří Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, ing. Miroslav Dušek, Petr Novák, Jindřich
Turek, Jan Baloušek, František Krump
Ověřovatelé: Jindřich Turek, Petr Novák
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2010 ze dne 30.12.2010.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení rozdělení výsledku hospodaření MŠ Chelčice za rok 2010.
Návrh rozpočtu MŠ Chelčice na rok 2011.
Schválení členů Rady obcí pro udržitelný rozvoj území za obec Chelčice.
Žádost o stanovisko k zastavení exekuce.
Schválení aktualizace Místního programu obnovy vesnice.
Různé.

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.13/2010 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 30.12.2010. Bez připomínek. č.1/2011/1.

ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jindřicha Turka a Petra Nováka. č.1/2011/2.

ad 3) OZ jednomyslně schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ
Chelčice ve výši 2.946,78 Kč a bere na vědomí výsledek hospodaření MŠ Chelčice za rok
2010. č.1/2011/3

ad 4) OZ bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ Chelčice na rok 2011. č.1/2011/4

ad 5) OZ jmenuje členem Rady obcí pro udržitelný rozvoj území v rámci ORP Vodňany
starostu obce Jiřího Irala. č.1/2011/5
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ad 6) OZ bere na vědomí sdělení o zastavení exekuce na základě usnesení okresního soudu
ze
dne 19.9.2005 z důvodu nedostatku exekučně postižitelného majetku povinných. OZ zároveň
schvaluje účetní odpis pohledávky ve výši 84.311,50 Kč. č.1/2011/6

ad 7) OZ schvaluje aktualizaci Místního programu obnovy vesnice pro období od 7.2.2011 do
31.12.2015. č.1/2011/7

ad 8)
a) OZ bere na vědomí oznámení o ukončení činnosti knihovníka pana Františka Slavíka.
č.1/2011/8/a
b) OZ schvaluje do funkce knihovníka Knihovny Petra Chelčického slečnu Andreu
Vítovcovou. č.1/2011/8/b
c) OZ projednalo návrhy investičních akcí pro rozpočet obce 2011 a ukládá starostovi a
účetní zpracovat návrh rozpočtu do příštího jednání zastupitelstva. č.1/2011/8/c
d) OZ schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva č.12/2010/11 a na základě
projednání záležitosti s Městem Vodňany zapracování návrhu cyklostezky a pěší
stezky Chelčice – Vodňany (souběžné s komunikací III. třídy) do dokončované
územně plánovací dokumentace obce Chelčice. č.1/2011/8/d
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