Zápis č.4/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 21.4.2010
Čtvrtek, 22 Duben 2010 19:50

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

Ověřovatelé: Miroslav Vavruška, František Krump

Omluveni: ing. Lucie Aiznerová

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

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

Kontrola usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce č. 3/2010 ze dne 17.3.2010.
Volba ověřovatelů zápisu.
Schválení rozpočtu pro rok 2010.
Odstoupení od žádosti o pronájem bytu.
nabídka na odkoupení zpevněných ploch na
komunikacích v k.ú. Chelčice.
Žádost o úpravu vjezdu k bytovce
čp.17.
Různé.

Přijatá usnesení:

ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.3/2010 Zastupitelstva obce
Chelčice ze dne 17.3.2010 (trvá bod 16/c z jednání ze dne 11.11.2009). Bez připomínek.
č.4/2010/1

ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Miroslava Vavrušku a Františka Krumpa. č.4/2010/2

ad 3) OZ jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2010. Příjmy celkem 18.713.959,- Kč,
výdaje celkem 17.222.647,- Kč, finanční rezerva 1.491.312,- Kč.
č.4/2010/3
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ad 4) OZ bere na vědomí odstoupení p. Böhma od žádosti na pronájem bytu 1+0 a zároveň
opětovně vyhlašuje záměr na pronájem tohoto bytu s příslušenstvím o výměře 34 m2 v budově
VÚZ Chelčice čp. 123. Podmínkou pronájmu je stanovena úhrada kauce ve výši 20.000,- Kč.
č.4/2010/4

ad 5) OZ bere na vědomí opakovanou nabídku ZD Chelčice na odkoupení zpevněných ploch
na místních komunikacích v k.ú. Chelčice. Odkládá rozhodnutí ve věci do doby prověření
vlastnických vztahů k dotčeným plochám. OZ ukládá starostovi prověřit další skutečnosti v této
věci.
č.4/2010/5

ad 6) OZ bere na vědomí žádost o úpravu vjezdu k bytovce čp.17 a pověřuje starostu zajistit
provizorní úpravu v rozsahu pozemku ve vlastnictví obce.
č.4/2010/6

ad 7)

a)
OZ schválilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro VC Chelčice na pořádání akce Chelčický
dolíček. 5 hlasů pro, 1 se zdržel hlasování. č.4/2010/7/a
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