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OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
Upravená verze

Z 6. Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 09. 12. 2015
Schválený program

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnění usnesení z 5. veřejného zasedání v roce 2015
Informace o jednání OZ mezi 5. a 6. veřejným zasedáním v roce 2015
Schválení páté rozpočtové změny v roce 2015
Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Schválení: ZADÁNÍ- Územního plánu Chlum Svaté Maří
Schválení prodeje pozemků p.č. 452/15 a 452/16
Schválení prodeje pozemků p.č.112/2, 110/4 a 112/1
Zprávy výborů a komise
Různé
Kontrola plnění usnesení z 5. veřejného zasedání ZO.
body 08/05/15- trvá
10/05/15- trvá
Ostatní body splněny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

01/06/15- Informaci o jednání ZO mezi 5. a 6. veřejným zasedáním v roce
2015
02/06/15- Zprávu finančního výboru
Zastupitelstvo obce schvaluje
03/06/15- program 6. veřejného zasedání konaného dne 25. 11. 2015
04/06/15- pátou rozpočtovou změnu pro rok 2015
Příjmy ve výši: 3.896.294 ,- Kč
Výdaje ve výši: 3.501.602 ,- Kč
S přebytkem :
394.692 ,-Kč

-

05/06/15- schvaluje rozpočet obce na rok 2016 ve výši.
Příjmy ve výši: 2.893.000 ,- Kč
Výdaje ve výši: 2.640.500 ,- Kč
S přebytkem : 253.000 ,-Kč
14/06/15 - ZADÁNÍ- Územního plánu Chlum Svaté Maří
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem
06/06/15- prodej pozemku p.č. 452/15 o velikosti 1230 m2 (stavební pozemek)
a 452/16 o velikosti 789 m2(stavební pozemek)
panu XXX
za cenu 300,- Kč za m2 tedy celkem za XXX Kč
07/06/15 – prodej pozemku p.č. 112/2 o velikosti 389 m2 (zahrada) 110/4 o
velikosti 1.262 m2 ( zahrada) a 112/1 o velikosti 786 m2 (zahrada)
při ceně 1m2= 50,-Kč a celkové velikosti pozemků 2437m2
je celková prodejní cena XXX,- Kč Vzhledem k tomu že na pozemku
112/2 je nemovitá kulturní
památka (smírčí kříž)bude nutné uzavřít smlouvu o věcném břemenu
vztahující se k této památce. XXX

Zastupitelstvo obce pověřuje
09/06/15- starostu obce provedením 6. rozpočtové změny rozpočtu obce v
roce 2015 a seznámí s ní zastupitele obce na prvním veřejném
zasedání v roce 2016

Zastupitelstvo obce souhlasí
10/06/15- s Revitalizací poutního místa Chlum Svaté Maří vlastníkem
tohoto objektu řádem Křižovníků s červenou hvězdou

-

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním
11/06/15 v záležitosti problematiky Mikroregionu pod Chlumem na ROP
severozápad
Zastupitelstvo nesouhlasí
12/06/15-s prodejem poloviny pozemku p.č.452/12 prodej by byl v rozporu
s platnou legislativou.

Zastupitelstvo navrhuje
13/06/15 pronajmout část pozemku p.č. 452/12 panu XXX
Zastupitelstvo odkládá
08/06/15 – smlouvu o poskytnutí dotace s Vesnickým rodinným centrem na
příští veřejné zasedání

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: 11. prosince 2015
Sejmuto:

4. ledna 2016

Hrůza Miroslav
starosta obce

Karel Slobodník
místostarosta obce

