Zápis č.14/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 10.12.2007
Pondělí, 10 Prosinec 2007 15:52

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

Ověřovatelé: Miroslav Vavruška, František Krump

Omluveni: ing. Miroslav Dušek, Bc. Lucie Aiznerová

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.13/2007 ze dne 5.11.2007.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení rozpočtového provizoria.
4. Pokyn k provedení inventarizace a složení inventarizační komise.
5. Schválení úplatného převodu pozemků Pozemkového fondu do vlastnictví obce.
6. Rozpočtová opatření č.4.
7. Projednání obecně závazné vyhlášky pro pořádání a průběh akcí typu technoparty.
8. Souhlas s ukládáním vytěženého bahna z rybníků do Písečné.
9. Různé

Přijatá usnesení:

ad 1) ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.13/2007
Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 5.11.2007. č.14/2007/1
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ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Miroslava Vavrušku a Františka Krumpa. č.14/2007/2

ad 3) OZ jednomyslně schválilo a vyhlásilo rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu
pro rok 2008. Do té doby bude obec hospodařit s 1/12 rozpočtu obce roku 2007 měsíčně
(pouze nezbytné výdaje na provoz).OZ zároveň ukládá všem členům zastupitelstva zabývat se
přípravou návrhů pro rozpočet na rok 2008. č.14/2007/3

ad 4) Starosta obce vydal pokyn k provedení inventarizace pro rok 2007 k 31.12.2007. Dále
stanovil inventarizační komisi ve složení: předsedkyně: Marta Pytlíková, členové: Baloušek,
Dušek, Krump, Vavruška, Jakubcová a Lukešová. Zastupitelé berou na vědomí. č.14/2007/4

ad 5) OZ jednomyslně schválilo úplatný převod pozemků Pozemkového fondu do vlastnictví
obce, a to pozemky p.č. KN 77/2, KN 289/39, PK 44/3, PK 87, PK 93/0/2, PK 92/0/2, PK 95/0/2,
PK 197/5 a PK 288. č.14/2007/5

ad 6) Starosta obce předložil zastupitelům návrh na provedení rozpočtového opatření č.4.
Rozpočtové opatření č.4 bylo v OZ projednáno a schváleno v paragrafovém a položkovém
znění. č.14/2007/6

ad 7) OZ projednalo a jednomyslně schválilo obecně závaznou vyhlášku pro pořádání a průběh
akcí typu technopárty. č.14/2007/7

ad 8) OZ jednomyslně schválilo ukládání bahna z rybníka Honzíkovský na skládku Písečná dle
rozhodnutí MěÚ Vodňany, odboru ŽP, č.j. ŽP/8557/07 - MS. č.14/2007/8
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ad 9)
a) OZ vzalo na vědomí protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice se sídlem v Č.
Budějovicích v Mateřské škole v Chelčicích a na základě této kontroly OZ jednomyslně schválilo
nákup myčky nádobí do kuchyně v MŠ. č.14/2007/9/a
b) OZ vzalo na vědomí výpočet daňových příjmů pro obec na rok 2008. č.14/2007/9/b
c) OZ jednomyslně schválilo, že příspěvky na částečnou úhradu nákladů s vybudováním
zařízení k likvidaci odpadních vod v části obce Ovčín bude zastupitelstvo projednávat po
doručení vynaložených nákladů od všech majitelů nemovitostí v dotčené oblasti. č.14/2007/9/c
d) OZ jednomyslně schválilo příspěvek OS Mája – Tvořivé Chelčice ve výši 4.000,- Kč na
zajištění Adventních tradic 2007. č.14/2007/9/d
e) OZ vzalo na vědomí informaci o stavu projektu „Mateřská škola Chelčice“. č.14/2007/9/e
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