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OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
upravená verze

Z 1. Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 03. 02. 2016
Schválený program

Program
Kontrola plnění usnesení ze 6. veřejného zasedání v roce 2015
2
Informace o jednání OZ mezi 6. veřejným zasedáním v roce 2015
a 1. veřejným zasedáním v roce 2016
3. Schválení šesté rozpočtové změny za rok 2015
4. Schválení první rozpočtové změny v roce 2016
5. Schválení příspěvku Rodinnému centru
6. Schválení podání žádosti na Úřad práce- pracovní místa v rámci VPP
7. Schválení dodatku s městem Habartov - hasiči
8. Schválení podání žádosti o dotaci z Karlovarského kraje
z Programu rozvoje venkova
9. Schválení pronájmu části pozemku p. č. 452/12
10. Zprávy výborů a komise
11. Různé

1.

Kontrola plnění usnesení ze 6. veřejného zasedání ZO v roce 2016
body 08/05/15- trvá podpis smlouvy s SK Sokol
08/06/15- trvá příspěvek rodinnému centru
ostatní body byly splněny
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/01/16- informaci o jednání ZO mezi 6. veřejným zasedáním v roce 2015
a 1. veřejným zasedáním v roce 2016
02/01/16- zprávu finančního výboru
03/01/16 – zprávu kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce schvaluje
04/01/16- program 1. veřejného zasedání konaného dne 03. 02. 2016
05/01/16- šestou rozpočtovou změnu pro rok 2015
Příjmy ve výši: 4.013.604 ,- Kč

-

Výdaje ve výši: 3.465.002 ,- Kč
S přebytkem :
548.602 ,-Kč
Provedenou a předloženou starostou obce dle usnesení 09/06/15
06/01/16- schvaluje první rozpočtovou změnu obce v roce 2016 ve výši
Příjmy ve výši: 2.948.000 ,- Kč
Výdaje ve výši: 2.640.500 ,- Kč
S přebytkem : 307.500 ,-Kč
předloženou předsedkyní finančního výboru
07/01/16 – schvaluje příspěvek Rodinnému centru ve výši 20 000,- Kč za
podmínek placení vstupného pro občany obce formou dárkových
poukazů
08/01/16 – příspěvek na konání koncertu v rámci festivalu Mitte Evropa
ve výši 18 000,- Kč
09/01/16- zakoupení kultivátoru s vozíkem za 38.590,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem
10/01/16 – podání žádosti na Úřad práce-čtyři pracovní místa v rámci VPP
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
11/01/16 – dodatku s městem Habartov o požárním zabezpečení obce
v roce 2016 za nezměněnou částku 35.000,-Kč
12 /01/16 – podání žádosti o dotaci z Karlovarského kraje z Programu rozvoje
venkova a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
13/01/16- pronájem poloviny pozemku p.č. 452/12 o velikosti 385,5m panu
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
za cenu 2,-Kč/m2 což činní celkem 771,-Kč ročně
14/01/16

smlouvy o zřízení věcného břemene- služebosti na p.p.č. 360/2 pro
ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV- podmokly, Teplická 874/8
405 02 IČ: 24729035

-

15/01/16 – smlouvy o partnerství v projektu: Revitalizace poutního místa
Chlum Svaté Maří s rytířským řádem křížovníků s červenou hvězdou
16/01/16 – smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000,- Kč na XXV.
ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií
České a Slovenské Republiky
Zastupitelstvo obce souhlasí
17/01/16- s eventuálním prodejem částí pozemku které bude Řád
potřebovat odkoupit při rekonstrukci prostorů poutního kostela
např. bezbariérový přístup a vjezd do kostela, před prodejem
dojde k oddělení těchto pozemků.

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: 5. února 2016

sejmuto: 28. února 2016

