Zápis č.3/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 12.3.2007
Pondělí, 12 Březen 2007 15:52

Přítomni: Jan Baloušek, ing. Miroslav Dušek, ing. František Hrneček, ing. Věnceslava
Jakubcová, František Krump

Ověřovatelé: Jan Baloušek, ing. František Hrneček

Omluveni:Jiří Iral, Bc. Lucie Aiznerová

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2006 a schválení závěrečného účtu obce za rok
2006.
3. Žádost o podporu z dispozičního fondu INTEREG III A – SILVA NORTICE – Rakousko.
4. Schválení dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů.
5. Žádost o přidělení obecního bytu.
6. Nabídka firmy Minolta na nový kopírovací stroj.
7. Různé.

Přijatá usnesení:

ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Jana Balouška a ing. Hrnečka. č.3/2007/1

ad 2) OZ projednalo zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2006 Závěr zprávy je, že při
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přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky (podle § 10 odst.3 písm. a)
zákona č. 420/2004 Sb.). Dále OZ jednomyslně schválilo závěrečný účet obce za rok 2006 bez
výhrad.

č.3/2007/2
ad 3) OZ bere na vědomí podání žádosti do dispozičního fondu iniciativy společenství
INTEREG III A na projekt Ovoce tří zahrad. č.3/2007/3

ad 4) OZ jednomyslně schválilo Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich
vzájemných právech a povinnostech mezi obcí a Jihočeským vodárenským svazem. Podstatou
dohody je závazek Jihočeského vodárenského svazu zajišťovat kapacitu dodávky vody ze
svého zařízení pro obec. č.3/2007/4

ad 5) OZ projednalo žádost pana Mykhayla Drahuna o přidělení bytu. Žadatel bude zařazen do
pořadníku žadatelů o byt. V současné době obec nedisponuje žádným volným bytem.
č.3/2007/5

ad 6) OZ jednomyslně schválilo uzavření nové leasingové smlouvy na kopírovací stroj s firmou
Konica Minolta, spol. s r.o. č.3/2007/6

ad 7)
a) OZ jednomyslně schválilo Dodatek pro rok 2007 na neinvestiční výdaje ZŠ a Gymnázia
Vodňany. č.3/2007/7/a
b) OZ jednomyslně schválilo příspěvek ve výši 15.000,- Kč OS Mája – Tvořivé Chelčice na jeho
činnost. č.3/2007/7/b
c) OZ 4 hlasy schválilo ponechat výši příspěvku při narození dítěte ve výši 1.000,- Kč. 1 hlas se
zdržel. č.3/2007/7/c
d) Ing. Hrneček předložil zastupitelům návrh zabývat se otázkou likvidace biologického odpadu
na území obce protože se množí případy ukládání tohoto odpadu ve volné přírodě. O této
problematice se bude jednat ještě na dalších zasedáních zastupitelstva. č.3/2007/7/d
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