Zápis č.4/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 2.4.2007
Pondělí, 02 Duben 2007 15:52

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

Ověřovatelé: Bc. Aiznerová,ing.Jakubcová

Omluveni: 0

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:

1. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2007 ze dne 5.2.2007 a č. 3/2007
ze dne 12.3.2007.
2. Volba ověřovatelů zápisu.
3. Žádost o prominutí nájmu.
4. Ukončení nájemní smlouvy na pozemek a vyhlášení záměru na pronájem pozemku.
5. Žádost o příspěvek na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov.
6. Vyhlášení 13. ročníku soutěže Vesnice roku 2007.
7. Informace o možných termínech pro návštěvu partnerských obcí v Lallingu a Hundingu.
8. Informace o probíhajícím stavebním řízení na akci „Obnova a rozšíření turistického centra a
centra služeb Chelčice“.
9. Informace o poskytnutí grantu z GP Produkty a služby v JčK v roce 2007 na projekt
„Pozvánka do Chelčic“.
10. Informace o stavu žádosti z dispozičního fondu z INTEREG IIIA – SILVA NORTICA –
Rakousko na projekt „Ovoce tří zahrad“.
11. Různé.

Přijatá usnesení:
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ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Bc. Lucii Aiznerovou a ing.Vendulu Jakubcovou.
usn.č.4/2007/1

ad 2) O.z. provedlo kontrolu usnesení zastupitelstva č.2/2007 ze dne 5.2. a č. 3/2007 ze dne
12.3.2007.
Usnesení č.2/2007

Ad 4) Starosta a F.Krump zajistí sumarizaci žádostí o komplexní pozemkové úpravy a jejich
předání Pozemkovému úřadu ve Strakonicích.

Ad 7) Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje vypovězení makléřské smlouvy na pojištění
obecního majetku s Reifeisen pojišťovacím makléřstvím České Budějovice.

Ad 8) Zastupitelstvo ukládá starostovi,místostarostovi a Bc.Aiznerové zajistit přípravu
propagačních materiálů obce v souladu s podmínkami grantového programu a smlouvou o
poskytnutí grantu Jčk na projekt „Pozvánka do Chelčic“.
Usnesení č.3/2007

Ad 6) Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo o umístění vyřazeného kopírovacího přístroje
Minolta do inventáře DDHM knihovny.Zároveň zde bude poptán a následně instalován EZS pro
celý objekt hasičské zbrojnice.

Ad 7a) Zastupitelstvo jednomyslně revokuje toto usnesení a pověřuje starostu jednáním se
zřizovatelem ZŠ a Gymnázia – Městem Vodňany o navrhované výši neinvestičních výdajů.
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Ad 7d) Ukol trvá.
Usnesení č. 4/2007
Ad 1) Zastupitelstvo bere na vědomí žádost p.Markéty Horkové o pozastavení nájení smlouvy
na nebytové prostory v č.p.69 a ukládá starostovi projednat s nájemkyní podmínky dalšího
postupu ve vztahu k poskytovaným službám.
Ad 2) Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje žádost o ukončení nájemní smlouvy k části č.17
p.p.č.318/10 nájemcem ing.J.Vajsarem.
Ad 3) O.Z. jednomyslně schvaluje vyhlašení záměru na pronájem části č.17 p.p.318/10 v k.ú
Chelčice za účelem zřízení zahrádky. Dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem p.p.č. 43/8
43/9 a 43/10 v k. ú. Chelčice (zpevněná plocha za obecním skladem ) o celkové výměře 3 979
m2. Kriteriem pronájmu bude nejvyšší nabídnutá cena za m2 a rok.
Ad 4) Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na zajištění provozu Záchranné stanice
živočichů Makov na rok 2007 ve výši 500,-Kč. Hlasování 6 pro návrh. 1 proti návrhu.
Ad 6) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vyhlášení soutěže Vesnice roku 2007 a
pověřuje starostu projednat případnou účast Obce na semináři starostů vítězných obcí.
Ad 7) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o navržených termínech návštěv partnerské
oblasti Lallingen Vinkel (SRN) a termíny návštěv zástupců partnerského regionu v Chelčicích.
Ad 8) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o pokračujícím stavebním řízení na akci Obnova
a rozšíření turistického centra a centra služeb Chelčice.
Ad 9) Zastupitelstvo ukládá starostovi prověřit možnost podání žádosti do Grantového
programu Jčk č.86 Obnova vodohospodářské infrastrukturyAd 10) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o poskytnutí příspěvku z dispozičního fondu
Intereg 3 A prostřednictvím Euroregionu Silva Nortica na projekt „Ovoce tří zahrad“.
Ad 11a) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o činnosti Chelčicko-Lhenického DSO a MAS
„Rozkvět zahrady jižních Čech“. Zároveň projednala nové informace o doporučeném počtu
obyvatel na území MAS a ukládá starostovi a ing.Hrnečkovi navrhnout další postup a
stanovisko zastupitelstva k této problematice Valné hromadě MAS.
Ad 11b) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci předsedy O.S. Mája o udělení titulu „Nejlepší
komunitní projekt Nadace Blanicko-Otavské“.
Ad 11c) Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje zaregistrování domény Chelcice.eu.
Ad 11d) Zastupitelstvo schvaluje nabídnout podnikatelským subjektům na území obce možnost
umístění značení jejich provozoven v souladu se schválenou pasportizací dopravního značení
místních komunikací.
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