Zápis č.5/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 14.5.2007
Pondělí, 14 Květen 2007 15:52

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

Ověřovatelé: František Krump, Jan Baloušek

Omluveni: 0

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:

1.Volba ověřovatelů zápisu.
2.Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2007 ze dne 2.4.2007.
3.Informace o zahájení řízení o pozemkových úpravách.
4.Majetkoprávní narovnání vztahů k pozemkům v obci v okolí hřiště – výkup.
5.Žádost o příspěvek na zemní pískový filtr – M. Urbánek.
6.Žádost o pronájem nebytových prostor v čp.69.
7.Oznámení o ukončení pronájmu bytu v čp.123.
8.Žádost o pronájem obecního bytu v čp. 123 – záměr, vyhlášení.
9.Cenová nabídka na zabezpečovací systém v knihovně a hasičské zbrojnici.
10.Rozpočtová opatření č.1.
11.Centrum pro zdravotně postižené – žádost o finanční podporu.
12.Projednání členství obce v Euroregionu Šumava.
13.Prezentace obce na DVD.
14.Různé

Přijatá usnesení:
ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu Františka Krumpa a Jana Balouška. č.5/2007/1
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ad 2) OZ provedlo kontrolu usnesení zastupitelstva č.4/2007 ze dne 2.4.2007. č.5/2007/2
Usnesení č.4/2007 ze dne 2.4.2007
ad 8) Úkol trvá (propagační materiály – „Pozvánka do Chelčic“).
ad 7a) Zastupitelstvo jednomyslně schvaluje smlouvu na úhradu neinvestičních výdajů ZŠ a
Gymnázia a pověřuje starostu, aby sledoval průběh investičních akcí na školách.
ad 7d) OZ bere na vědomí řešení likvidace biologického odpadu v rámci DSO Chelčicko –
Lhenického jako společný projekt.
ad 11e) Zastupitelstvo jednomyslně schválilo pronájem pozemku p.č.318/10 paní Janě
Fišerové za účelem zřízení zahrádky. Dále OZ schválilo pronájem p.p.č. 43/8 43/9 a 43/10 v k.
ú. Chelčice (zpevněná plocha za obecním skladem ) o celkové výměře 1510 m2 firmě Dřevěné
stavby TP s.r.o Pavel Trávníček za cenu 60,- Kč/m2/rok.
Usnesení č.5/2007 ze dne 14.5.2007
ad 3) OZ bere na vědomí zahájení řízení o pozemkových úpravách v k.ú. Chelčice. č.5/2007/3
ad 4) OZ jednomyslně schválilo výkup pozemků kolem hřiště v rozsahu nezbytně nutném k
narovnání majetkoprávních vztahů. č.5/2007/4
ad 5) 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.5/2007/5
ad 6) OZ bere na vědomí žádost slečny Vávrové o pronájem nebytových prostor v čp.69. Tuto
žádost bude evidovat. č.5/2007/6
ad 7) OZ bere na vědomí ukončení nájmu obecního bytu v budově VÚZ čp.123 (Petráškovi).
č.5/2007/7
ad 8) OZ bere na vědomí žádost o pronájem obecního bytu pana Lukáše Říhy, žádost bude
evidována v pořadníku žadatelů o byt a vyhlašuje záměr na pronájem tohoto bytu. č.5/2007/8
ad 9) OZ jednomyslně schválilo jako dodavatele zabezpečovacího systému do knihovny a
hasičské zbrojnice firmu Bemos Č. Budějovice. č.5/2007/9
ad 10) Starosta obce předložil zastupitelům návrh na provedení rozpočtového opatření č.1.
Rozpočtové opatření č.1 bylo v OZ projednáno a schváleno v paragrafovém a položkovém
znění. č.5/2007/10
ad 11) OZ jednomyslně schválilo příspěvek pro Centrum zdravotně postižených Strakonice ve
výši 1.000,- Kč. č.5/2007/11
ad 12) OZ jednomyslně schválilo členství obce Chelčice v Euroregionu Šumava. č.5/2007/12
ad 13) OZ bere na vědomí prezentaci obce na DVD. č.5/2007/13
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