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OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
Upravená verze

Z 3. Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 7. 6. 2017
Schválený program
1. Kontrola plnění usnesení z 2. veřejného zasedání v roce 2017
2. Informace o jednání OZ mezi 2. a 3. veřejným zasedáním v roce 2017
3. Schválení třetího rozpočtového opatření v roce 2017
4. Schválení závěrečného účtu obce včetně auditu za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky za rok 2016
6. Schválení prodeje pozemku 452/14
7. Schválení zakoupení pozemku p. č. 380/6 a 380/7
8. Schválení pronájmu části pozemku 153/1
9. Delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské
10. Zprávy výboru
11. Různé
Kontrola plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZO v roce 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/03/17- Informaci o jednání ZO mezi 2. a 3.veř. zasedáním v roce 2017
02/03/17- Zprávu finančního výboru
03/03/17- Zprávu kontrolního výboru
04/03/17 –výběr dodavatele na vyvložkování komínu v budově č.p.
27, nejvhodnější nabídku podal pan Michal Staněk,
xxxxxx za cenu 43 040,- ( neplátce DPH).
Zastupitelstvo obce schvaluje
05/03/17- program 3. veřejného zasedání konaného dne 7. 6. 2017
06/03/17- třetího rozpočtového opatření pro rok 2017
Příjmy se zvyšují
4116 z 217.000,- o 140.000,- na 357.000,-Kč
4122 z
0,- o 170.000,- na 170.000,-Kč
1381 z
0,- o 10.000,- na 10.000,-Kč
pg 3639
z 430.000,- o 401.200,- na 831.200,-Kč
Příjmy se zvyšují o . …........721.200,-Kč
Výdaje rozpočtu se zvyšují:
pg 3639
z 10.000,- o 16.000,- na 26.000,pg 3745
z 760.000,- o 140.000,- na 900.000,-

-

Výdaje se zvyšují o . ….... 156.000,-Kč

Příjmy se zvyšují z 4.077.650,- o 721.200,- na 4.798.850,-Kč
Výdaje se zvyšují z 4.061.950,- o 156.000,- na 4.217.950,-Kč
S přebytkem 580 900,-Kč
07/03/17- závěrečný účet obce včetně auditu za rok 2016 se závěrem
bez výhrad.
08/03/17- účetní závěrku za rok 2016 s výsledkem bez výhrad
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem
09/03/17-smlouvy o prodeji pozemku 452/14 o výměře 1242 m2 panu Karlu
Řehulkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 746 01, za cenu 402,Kč/m2, celkem za 499 284,- Kč
10/03/17 smlouvy o zakoupení pozemků p.č. 380/6 o výměře 192 m2 a 380/7
o výměře 43 m2 od pana Jaroslava Smolíka bytem xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx za cenu 100 ,- Kč za metr2
což činí celkem 23.500,-Kč
11/03/17-smlouvy o pronájmu části pozemku 153/1( zahrada) slečně Romaně
Bohuňkové , bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx za cenu 2,Kč/m2/ročně, což činí při velikosti části tohoto pozemku 601 m2
1202,- Kč ročně
12/03/17- smlouvy s Úřadem práce o zapojení obce do programu Veřejná služba
dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů
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 dne: 12. 6. 2017
Sejmuto: 30. 6. 2017
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