Zápis č.11/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 1.10.2007
Pondělí, 01 Říjen 2007 15:52

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

Ověřovatelé: Miroslav Vavruška, Jan Baloušek

Omluveni: Bc. Lucie Aiznerová

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva č.10/2007 ze dne 10.9.2007.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Nabídka výměny ovládacích prvků na vodovodní síti.
4. Zařazení kapličky sv. Jana Nepomuckého do majetku obce.
5. Žádost o finanční příspěvek OS NA Lázni.
6. Různé

Přijatá usnesení:

ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.10/2007 Zastupitelstva
obce Chelčice ze dne 10.9.2007. Bez připomínek. č.11/2007/1
ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Miroslava Vavrušku a Jana Balouška. č.11/2007/2
ad 3) OZ bere na vědomí nabídku provozovatele vodovodní sítě 1. JVS na zajištění projektové
dokumentace na výměnu ovládacích prvků vodovodní sítě. OZ ukládá starostovi projednat s
provozovatelem pouze výměnu šoupat na potrubí DN 80 a 100 v počtu 15 ks a výměnu
podzemních hydrantů. Zároveň OZ ukládá prověřit stávající funkčnost těchto prvků. č.11/2007/3
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ad 4) OZ jednomyslně schválilo zařazení kapličky sv. Jana Nepomuckého na pozemku p.č. 593
do majetku obce ve výši 20.000,- Kč. č.11/2007/4
ad 5) OZ jednomyslně schválilo finanční příspěvek Občanskému sdružení Na Lázni ve výši
4.000,- Kč na jeho činnost. č.11/2007/5
ad 6)
a) OZ bere na vědomí výsledek podaného projektu v Grantovém programu na podporu jednotek
SDH. č.11/2007/6/a
b) OZ jednomyslně schválilo finanční příspěvek SDH Chelčice ve výši 8.000,- Kč na zajištění
Pěkné hodinky dne 12.11.2007. č.11/2007/6/b
c) OZ bere na vědomí stížnost paní Hany Bejdákové ze dne 13.8.2007. č.11/2007/6/c
d) OZ bere na vědomí zprávu o třídění odpadů v rámci soutěže „My třídit umíme“. č.11/2007/6/d
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