Zápis č.6/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 4.6.2007
Pondělí, 04 Červen 2007 15:52

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

Ověřovatelé: ing. Miroslav Dušek, Miroslav Vavruška

Omluveni: 0

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

OZ schválilo tento program jednání:
1.Volba ověřovatelů zápisu.
2.Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 5/2007 ze dne 14.5.2007.
3.Přijetí nového člena zastupitelstva.
4.Přidělení uvolněného obecního bytu v Chelčicích čp.123.
5.Návrh na ukončení nájemní smlouvy a podepsání nové nájemní smlouvy s Pozemkovým
fondem ČR.
6.Výroční zpráva Jihočeského vodárenského svazu za rok 2006.
7.Nabídka na zpracování plánu územního systému ekologické stability.
8.VZP – prominutí penále.
9.Různé

Přijatá usnesení:

ad 1) OZ schvaluje ověřovateli zápisu ing. Miroslava Duška a Miroslava Vavrušku. č.6/2007/1
ad 2) OZ provedlo kontrolu usnesení zastupitelstva č.5/2007 ze dne 14.5.2007. č.6/2007/2
ad 3) OZ bere na vědomí postup druhého náhradníka z kandidátní listiny SNK Evropští
demokraté pana Miroslava Vavrušku do funkce člena OZ za zemřelého ing. Hrnečka. Miroslav
Vavruška tento mandát člena OZ přijímá. č.6/2007/3
ad 4) OZ jednomyslně schválilo přidělení bytu v budově VÚZ v Chelčicích čp.123 panu Lukáši
Říhovi. č.6/2007/4
ad 5) OZ jednomyslně schválilo návrh na ukončení nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem
ČR a podepsání nové nájemní smlouvy pro parcelu č.153/1. č.6/2007/5
ad 6) OZ bere na vědomí výroční zprávu Jihočeského vodárenského svazu za rok 2006.

1/2

Zápis č.6/2007 ze zasedání Zastupitelstva obce Chelčice ze dne 4.6.2007
Pondělí, 04 Červen 2007 15:52

č.6/2007/6
ad 7) OZ jednomyslně vybralo na základě došlých nabídek jako nejvýhodnější firmu
EKOSERVIS Č. Budějovice na zpracování plánu územního systému ekologické stability pro
obec Chelčice. č.6/2007/7
ad 8) OZ bere na vědomí zamítnutí žádosti Všeobecné zdravotní pojišťovny o prominutí penále
vyměřeného vyúčtováním odvodů na zdravotní pojištění. č.6/2007/8
ad 9)
a)OZ jednomyslně neschválilo finanční příspěvek na činnost Diakonii Broumov. č.6/2007/9/a
b)OZ jednomyslně schválilo splátkový kalendář pro kadeřnictví Chelčice za nájem nebytových
prostor dle nájemní smlouvy. č.6/2007/9/b
c)OZ jednomyslně rozhodlo o zahájení I. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici od
hřiště směrem k okálům. OZ schválilo jako zhotovitele Sdružení elektro, Vodňany. č.6/2007/9/c
d)OZ jednomyslně schválilo příspěvek SDH Chelčice ve výši 6.000,- Kč na zajištění oslav 110
let založení sboru. č.6/2007/9/d
e)OZ jednomyslně schválilo příspěvek Volejbalovému clubu Chelčice ve výši 2.000,- Kč na
činnost v roce 2007. č.6/2007/9/e
f)OZ jednomyslně schválilo příspěvek OS Mája – Tvořivé Chelčice ve výši 15.000,- Kč na
činnost v roce 2007. č.6/2007/9/f
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