-

OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
upravená verze
Z 3. Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 17. 6. 2015

Program
Kontrola plnění usnesení z 2. veřejného zasedání v roce 2015
Informace o jednání OZ mezi 2. a 3. veřejným zasedáním v roce 2015
Schválení druhé rozpočtové změny v roce 2015
Schválení závěrečného účtu za rok 2014 včetně přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014
5. Podpis dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku SK Sokol Chlum Svaté
Maří
6. Projednání žádosti o prodej pozemku 151/10
7. Projednání žádosti o prodej pozemku 103 a 96/10
8. Projednání žádosti o pronájem části pozemku 151/1
9. Delegování zástupce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o
10. Zprávy výborů a komise
11. Různé
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/03/15- Informaci o jednání ZO mezi 2.a 3.veřejným zasedáním v roce 2015
02/03/15- Zprávu kontrolního výboru
03/03/15- Zprávu finančního výboru
04/03/15- výsledek oslovení dodavatelů na realizaci dětského hřiště
05/03/15- nalezení sochy Ecce homo,která byla považována za ztracenou a
jejíž je obec vlastníkem

-

Zastupitelstvo obce schvaluje
06/03/15- program 3. veřejného zasedání konaného dne 17. 6. 2015
07/03/15- druhou rozpočtovou změnu pro rok 2015
příjmy se zvyšují z 2 872 000,- o 208 222,- Kč na 3 080 222,-Kč
výdaje se zvyšují z 2 550 500,- o 26 000,-Kč na 2 576 500,- Kč
s přebytkem : 503 722,- Kč
08/03/15- schvaluje závěrečný účet včetně přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 s výsledkem- bez výhrad.
09/03/15- schválení rozšíření veřejného rozhlasu o dvě stanoviště a úhradu
nákladů ve výši 27 104,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem
10/03/15- schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku
SK Sokol Chlum Svaté Maří a pověřuje starostu podpisem dodatku
11/03/15 –smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 151/1 o velikosti 22,1 m2 v
k.ú. Chlum Svaté Maří manželům xxxxxxxx za cenu 2Kč/m2
12/03/15 - schvaluje prodej pozemku p.č.103 o výměře 115 m2 a
96/10 o velikosti 10 m2 v katastrálním území Chlum Svaté Maří
panu xxxxxxxxxxxxx
13/03/15- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
–služebnosti č.IP-12-0003655/1 Chlum sv. Maří,SO
p.č. 183/1, kNN s ČEZ Distribuce, a.s.se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8 PSČ 405 02 zapsaná v OR vedeném
rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem,oddíl B,vložka 2145
IČ 24729035 DIČ CZ24729035
14/03/15 – smlouvy s fi. WEBHOUSE, s.r.o.
15/03/15 - smlouvy s firmou: Hřiště pod Květinou s.r.o. Mladotice 34 Písek 397 01 za cenu
258 431,80 Kč s DPH

-

Zastupitelstvo obce zamítá
16/03/15- prodej p.p.č. 151/10 manželům xxxxxxxxx z důvodu
plánovaného využití části tohoto pozemku při vybudování vyústění
cesty k tenisovým kurtům na komunikaci v ulici Zahradní
17/03/15 - realizaci projektu Pošta Partner pod obcí

Zastupitelstvo obce deleguje
18/03/15 - jako zástupce na valnou hromadu Sokolovské
vodárenské s.r.o. starostu obce Chlum Svaté Maří Miroslava Hrůzu
nebude li se moci valné hromady zúčastnit zas. obce deleguje paní
Věru Oubrechtovou. Termín konání je 30. 6. 2015 na úpravně vody
Horka

Hrůza Miroslav
starosta obce

Karel Slobodník
místostarosta obce

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zák. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené USNESENÍ zastupitelstva obce Chlum Svaté Maří. Osobní
údaje jsou nahrazeny XXX. Plné znění USNESENÍ zastupitelstva obce je k dispozici v kanceláři Obecního
úřadu.
Vyvěšeno: 19. 6. 2015
Sejmuto:

