Zápis č.2/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 5.2.2007
Pondělí, 05 Únor 2007 15:52

Přítomni: Bc. Lucie Aiznerová, Jan Baloušek, ing. Miroslav Dušek, ing. František Hrneček, Jiří
Iral, ing. Věnceslava Jakubcová, František Krump, ing. František Hrneček
Ověřovatelé: Jan Baloušek, ing. František Hrneček

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2007 ze dne 15.1.2007.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Schválení rozpočtu na rok 2007.
4. Kompletní pozemkové úpravy – zahájení a příprava.
5. Úhrada vodného a stočného – porucha vodovodu v hostinci.
6. Petice SPOV.
7. Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce.
8. Různé.

Přijatá usnesení:

ad 1) OZ projednalo a zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání č.1/2007 Zastupitelstva obce
Chelčice ze dne 15.1.2007. Bez připomínek. č.2/2007/1

ad 2) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana Balouška a ing. Hrnečka. č.2/2007/2

ad 3) OZ jednomyslně schválilo rozpočet pro rok 2007 jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje činí
3.212.847,- Kč.č.2/2007/3
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ad 4) OZ schvaluje zahájení příprav pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území
Chelčice. Přípravou pověřeni Iral, Krump, ing. Hrneček, Lukešová. č.2/2007/4

ad 5) OZ schvaluje úhradu zvýšených nákladů při odběru vody v obecním hostinci vzniklých z
důvodu poruchy vodovodního řádu na vnitřních rozvodech. č.2/2007/5

ad 6) OZ se jednomyslně připojuje k petici Spolku pro obnovu venkova proti diskriminaci
obyvatel venkova. Text petice bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách OÚ.
č.2/2007/6

ad 7) OZ ukládá starostovi obce zajistit poptávku pojištění odpovědnosti zastupitelstva.
č.2/2007/7

ad 8)
a) OZ bere na vědomí stanovisko Mons. Jiřího Paďoura, biskupa českobudějovického ve věci
odprodeje církevního majetku. č.2/2007/8/a
b) OZ bere na vědomí zprávu o hospodářském výsledku MŠ Chelčice a schvaluje použití
přebytku ve výši 10.272,56 Kč do Rezervního fondu a bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ
Chelčice pro rok 2007. č.2/2007/8/b
c) OZ bere na vědomí projednání závěrů kontroly plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru a
recyklaci odpadů z obalů firmou EKO-KOM. č.2/2007/8/c
d) OZ bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti do grantového programu Produkty a
služby v cestovním ruchu projektem Obce Chelčice. č.2/2007/8/d
e) OZ schvaluje a pověřuje starostu podáním žádosti do grantového programu KÚ JK Nemovité
kulturní památky 2007 s projektem Restaurování kamenných soch sv. Jana Nepomuckého a
Panny Marie s dítětem. č.2/2007/8/e
f) OZ bere na vědomí informaci ing. Hrnečka o projektu Vegetačních úprav aleje na Lázni a
doporučuje zabývat se podporou tohoto projektu na území katastru obce v rámci pozemkových
úprav. č.2/2007/8/f
g) OZ bere na vědomí rozhodnutí Regionálního řídícího výboru regionu Šumava o přidělení
příspěvku s dispozičního fondu iniciativy společenství INTEREG III A na projekt Setkání občanů
a spolků obcí Chelčice a Hunding. č.2/2007/8/g
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