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OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
Upravená verze

Z 5. Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 30. 10. 2017
Schválený program
1. Kontrola plnění usnesení ze 4. veřejného zasedání v roce 2017
2. Informace o jednání OZ mezi 4. a 5.veřejným zasedáním v roce 2017
3. Schválení pátého rozpočtového opatření v roce 2017
4. Schválení souhlasného prohlášení o odstoupení od smlouvy
5. Zprávy výboru
6. Různé
Kontrola plnění usnesení ze 4. veřejného zasedání ZO v roce 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/05/17- Informaci o jednání ZO mezi 4. a 5.veř. zasedáním v roce 2017
02/05/17- Zprávu finančního výboru
03/05/17- Zprávu kontrolního výboru
04/05/17- Zakoupení automatického kotle na uhlí za cenu 115.888,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje
05/05/17- program 5. veřejného zasedání konaného dne 7. 6. 2017
06/05/17- páté rozpočtové opatření pro rok 2017
Příjmy se zvyšují
1111 z 600 000,- o 50.000,- na 650.000,1211 z 1.250.000,- o 200.000,- na 1.450.000,1511 z 130.000,- o 15.000,- na 145.000,4116 z 357.000,- o 173.000,- na 530.000,4111 z 0,o 24 058,- na
24 058,Příjmy se zvyšují o . …....462 058,-Kč

Výdaje rozpočtu se zvyšují:
3326
3612
3636
3725
3745

z 12.000,- o 2.375,- na 14.375,z 60.000,- o -60.000,- na
0,0,- o 8.000,- na 8.000,z 30.000,- o 12.000,-na 42.000,z 1.100.000,-o 150.000,-na 1.250.000,1

Výdaje se zvyšují o . ….... 112.375,-Kč

Příjmy se zvyšují z 5.009.850,- o 462 058,- na 5.447.850,Výdaje se zvyšují z 4.750.950,- o 112.375,- na 4.863.325,S přebytkem 608 583,-Kč
07/05/17- ZO schvaluje odstoupení o smlouvy ze dne 14. 6. 2017 o

převodu pozemku p. č. 452/14 v katastrálním území
Chlum Svaté Maří do výlučného vlastnictví panu
Ing. Karlu Řehulkovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a pověřuje starostu obce vyřízením zpětného převodu
pozemku 452/14 na obec a vrácením uhrazené částky 499 284,- Kč
za pozemek Ing. Karlu Řehulkovi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

08/05/17- Inventarizační komise
předsedkyně : Věra Oubrechtová
členové: Lenka Špinarová
Marie Slobodníková
09/05/17- Schválení zakoupení vánoční výzdoby 6ks Vločka mini + náhradní
díly v ceně 22 021,-Kč
10/05/17- zadání zpracování projektu na dešťovou kanalizaci v ul. Zahradní
směrem ke studánce na pozemcích 458/3 ( ostatní komunikace) a
p.č.207 ( ostatní komunikace).
14/05/17- pronájem pozemku p.č. 151/10 ( ostatní plocha, zeleň) o výměře 83
m2 za cenu 2,- Kč za m2, tedy za 166,- Kč ročně, za účelem udržení
zeleně, manželům Marcele a Milanovi Adamčíkům, xxxxxxxxxx
a pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo obce deleguje
11/05/17- jako zástupce obce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o
konané dne 15. 12. 2017 od 10.30 hod. v kulturním domě
na Březové starostu obce Miroslava Hrůzu nebude-li se moci
jednání zúčastnit, deleguje ZO paní Věru Oubrechtovou.

2

-

12/05/17 –jako zástupce obce na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení
Měst a obcí Sokolovska konané dne 15. 12. 2017 od 9. 30 hod.
v kulturním domě na Březové starostu obce Miroslava Hrůzu
nebude-li se moci jednání zúčastnit, deleguje ZO paní Věru
.
Oubrechtovou.
Zastupitelstvo obce neschvaluje
13/05/17- pronájem pozemku p. č. 395 o výměře 19512 m2
Za účelem zemědělského podnikání. Panu Jaroslavu Duchanovi
xxxxxxxxxxxxxxxx

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.
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