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OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
upravená verze

Z 1. Veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 07. 02. 2018
Schválený program
1. Kontrola plnění usnesení z 6. veřejného zasedání v roce 2017
2. Informace o jednání OZ mezi 6. veřejným zasedáním v roce 2017 a
1. veřejným zasedáním v roce 2018
3. Schválení předsedy kulturního výboru a členů
4. Schválení dodatku č. 15 s městem Habartov o zabezpečení požární
ochrany v obci Chlum Svaté Maří na rok 2018
5. Schválení podání dotace z programu obnovy venkova
6. Schválení podání dotace z programu obnovy památek
7. Schválení podání žádosti na úřad práce o pracovníky VPP
8. Schválení Místního programu obnovy venkova 2018-2019
9. Delegování zástupce na valnou hromadu Sokolovské vodárenské a
VSMOS
10. Různé
Kontrola plnění usnesení ze 6. veřejného zasedání ZO v roce 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/01/18- Informaci o jednání ZO mezi 6.veřejným zasedáním v roce 2017
a 1. veřejným zasedáním v roce 2018
02/01/18- sedmé rozpočtové opatření v roce 2017 provedené
starostou obce na základě pověření č.u. 09/06/17
příjmy se zvyšují o 113 372,20 Kč na 5 366 056,50 Kč
výdaje se zvyšují o 60 508,20 Kč na 4 838 575,00 Kč
s přebytkem
527 481.50 Kč
stav na účtu k 31. 12. 2018 ČNB
44 221,44 Kč
ČSOB 2 484 777,43Kč

03/01/18 – první rozpočtové opatření roku 2018 provedeno na příkaz starosty
dle pověření č.u. 10/06/17 ve znění:
příjmy se zvyšují z 4 873 000,-Kč o 132 437,-Kč na 5 005 437,-Kč
výdaje zůstávají ve výši
4 631 000,- Kč
s přebytkem :
374 437 ,-Kč

-

Zastupitelstvo obce schvaluje
04/01/18 - zapisovatelku 1. VZ. OZ Lenku Špinarovou a ověřovatele zápisu
Annu Vaňkovou a Věru Oubrechtovou
05/01/18- program 1. veřejného zasedání konaného dne 7. 2. 2018
06/01/18- předsedu kulturní komise pana Václava Loudu , xxxxxxxxxxí
a stanovujeme mu odměnu ve výši 2 190,- Kč
členy kulturní komise: Petra Loudová, Klára Minaříková
07/01/18 - schválení Místního programu obnovy venkova 2018 – 2019
08/01/18 - vzdání se odměny za výkon funkce zastupitele Michala Petrů
od 7. 2. 2018
Zastupitelstvo obce odkládá
09/01/18- převedení rozpracovaného majetku
účet 042 40- projekty na podání dotace č.p. 27 ve výši 121 324,- Kč
účet 041 10- kabiny hřiště projekt ve výši 23 000,- Kč
( vše převést z rozpracovanosti do nákladů) účet 547

Zastupitelstvo obce schvaluje
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
10/01/18- podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova
11/01/18- podání žádosti o dotaci z programu obnovy památek
12/01/18- schválení podání žádosti na úřad práce o pracovníky VPP
13/01/18 - dodatku č. 15 s městem Habartov o zabezpečení požární
ochrany v obci Chlum Svaté Maří na rok 2018 za finanční
příspěvek ve výši 35.000,-Kč
14/01/18 - o poskytnutí neinvestiční dotace nadačního fondu
Gaudeamus Cheb na nákup odborné literatury na pořádání
vědomostní soutěže gymnázií ve výši 3 000,- Kč

-

15/01/18- o poskytnutí finančního příspěvku spolku ARAGONIT,
Šlikova 16, Cheb 350 02 ve výši 3 000,-Kč
16/01/18 - stavební dozor na akci Chlum Svaté Maří- inženýrské sítě pro
8RD, pana Petra Stoklasu, xxxxxxxxxxxxx

Zastupitelstvo obce deleguje
17/01/18- starostu obce Miroslava Hrůzu na Valnou hromadu Sokolovské
Vodárenské, konající se 16. 2. 2018. Nebude li se moci starosta
zúčastnit, bude obec na tomto jednání zastupovat paní Věra
Oubrechtová.

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: 8. 2. 2018
Sejmuto: 24. 2. 2018

