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OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ

USNESENÍ
upravená verze

Z 3 .veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 27. 6. 2018
Schválený program
1. Kontrola plnění usnesení z 2. veřejného zasedání v roce 2018
2. Informace o jednání OZ mezi 2. a 3. veřejným zasedáním v roce 2018
3. Rozpočtové opatření č.4 v roce 2018
4. Schválení prodeje pozemků 380/1a, 380/6b, 380/7c,
5. Schválení kritérii prodeje stavebních parcel u kypy.
6. Schválení Věcného břemene v ulici Mírová ve prospěch ČEZ distr.
7. Směrnice GDPR -na vědomí
8. Nařízení obce 1/2018 a vzorová nájemní smlouva (hrobní místa)
9. Zprávy výborů
10. Různé
Kontrola plnění usnesení z 2. veřejného zasedání ZO v roce 2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/03/18- Informaci o jednání ZO mezi 2. a 3.veřejným zasedáním v roce 2018
02/03/18- Směrnici GDPR k ochraně osobních údajů, která nabyla účinnosti
dne 25. 5. 2018
viz: příloha č. 1
03/03/18 – výsledek výběru z nabídek na akci: Oprava povrchu části místních
komunikací p.č.33/1 a 5/1 v katastru obce Chlum Svaté Maří
s nabídnutou cenou 434.288,-Kč včetně DPH. Nabídnuto firmou
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177 Otovice
PSČ 360 01
13/03/18 - zprávu kontrolního výboru za ¼ 2018

-

Zastupitelstvo obce schvaluje
04/03/18 - zapisovatelku 3. veř. zas. ZO Lenku Špinarovou a ověřovatele
zápisu Věru Oubrechtovou a Karla Průšu

05/03/18- Rozpočtové opatření č.4
Příjmy.
1511 z 130 000,- o 20 000,- na 150 000,- daň z nem.
4122 z 0
o 202 000,. na 202.000, - dot. kraj
4116 z 300.000,- o 100.000,- na 400.000,- dot.ú.p.
5311
z0
o 2.700,- na 2.700,- pokuty
příjmy se zvyšují o: 324.700,-Kč
Výdaje:
2212 z 200.000,- o 600.000,- na 800.000,- opr.komunikací
3613 z 500 000,- o – 150 000,- na 350 000,- nebytové hospodářství
6171 z 900 000,- o 150 000,- na 1 050 000,- správa- topení
Výdaje se zvyšují o: 600.000,-Kč
Příjmy se zvyšují z 5.145.437,-Kč o 324.700,- na 5.470.137,-Kč
Výdaje se zvyšují z 4.682.000,-Kč o 600.000,- na 5 282 000,- Kč
S přebytkem :
188.137,-Kč

06/03/18 - program 3. veřejného zasedání konaného dne 27. 6. 2018
07/03/18- cenu za pozemky určené k výstavbě rodinných domů v lokalitě
8 RD- Kypa, za 400,- Kč za m2 plochy. Dále schvaluje v kupní
smlouvě zřídit předkupní právo pro obec Chlum Svaté Maří pro
případ, že stavebník nepodá žádost o stavební povolení do dvou let
od prodeje pozemku. Předkupní právo nechat zapsat do katastru
nemovitostí.
08/03/18- nařízení obce č. 1/2018 ceny za pronájem hrobových míst a vzorová
nájemní smlouva (hrobová místa)

viz příloha č: 2

-

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu obce podpisem
09/03/18- smlouvy o prodeji pozemků p.č. 380/1a o velikosti 11 m2 ,
p.p.č. 380/6b o velikosti1 m2 a p.p.č. 380/7c o velikosti 9m2, zahrady,
o celkové velikosti 21 m2,

manželům Marii a Karlu Slobodníkovým, xxxxxxxxxxxxxxx
za cenu 50,-Kč za metr2 což činní celkem 1050,-Kč

10/03/18- smlouvy o věcném břemenu služebnosti č. IV.-12-0011188/01
ve prospěch ČEZ distr. Jedná se o elektrickou přípojku uloženou do
krajnice vozovky v ulici Mírová p.p.č. 85/1 za jednorázovou částku
2.000,- Kč.
11/03/18 -s firmou ZEPALEX, Citice 36 zhotovení systému ústředního topení
v budově OÚ Chlum Svaté Maří za cenu 208 713,- Kč s DPH
12/03/18

nabídkový rozpočet od firmy
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177 Otovice
PSČ 360 01na akci oprava části místních komunikacívjezd na náměstí ze Školní ul. a část komunikace v ul.
Zahradní . Za cenu 307 090,- Kč s DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo

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: 3. 7. 2018
Sejmuto: 19. 7. 2018

