OBEC CHLUM SVATÉ MAŘÍ
______________________________________________________

USNESENÍ
upravená verze

Z 2.veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Chlum Svaté Maří konaného dne 18. 4. 2018

Schválený program
1. Kontrola plnění usnesení z 1. veřejného zasedání v roce 2018
2. Informace o jednání OZ mezi 1. a 2. veřejným zasedáním v roce 2018
3. Rozpočtové opatření č. 2. a 3. v roce 2018
4. Schválení závěrečného účtu obce včetně auditu za rok 2017
5. Schválení účetní závěrky za rok 2017
6. Schválení územního plánu obce Chlum Svaté Maří
7. Prodej pozemku 341/3
8. Prodej pozemků 380/2 380/3 380/1
9. Delegování zástupce na valnou VSMOS a spol. Sokolovská
vodárenská s.r.o
10. Schválení cenové nabídky na revitalizaci parku v ul. Mariánská
11. Aktualizace Programu obnovy venkova 2018 -2019
12. Zprávy výborů
13. Různé
Kontrola plnění usnesení z 1. veřejného zasedání ZO v roce 2017

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
01/02/18- Informaci o jednání ZO mezi 1. a 2.veřejným zasedáním v roce
2018

02/02/18 - Rozpočtové opatření č. 2 a viz příloha č.1.
RO č.2 : příjmy se zvyšují z 5 005 437,-Kč o 130 000,- na 5 135 437,- Kč
výdaje zůstávají ve výši
4 631 000,- Kč
s přebytkem : 504 437 ,-Kč

03/02/18 – Zprávu finančního výboru přednesenou paní Annou Vaňkovou
04/02/18 – Zprávu kontrolního výboru přednesenou paní Věrou
Oubrechtovou
05/02/18 – informaci o terénních úpravách rybníka za cenu 36.300,-Kč
06/02/18- informace o úpravě dokumentace UP pro opakované veřejné
projednání ve dvou vyhotoveních za cenu 20.000,-Kč
07/02/18 – faktura za zpracování územního plánu Chlum Sv. Maří 5. etapa
(konečné znění) ve výši 60.500,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje
08/02/18 – zapisovatelku 2. veř. zas. ZO Lenku Špinarovou a ověřovatele
Zápisu Věru Oubrechtovou a Karla Průšu
09/02/18 – program 2. veřejného zasedání konaného dne 18. 4. 2018
10/02/18 – závěrečný účet obce Chlum Svaté Maří za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chlum Svaté Maří za
rok 2017, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením
s výhradami, na základě nichž obec Chlum Svaté Maří přijala
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
tato nápravná opatření:
a) Obec Chlum Svaté Maří bude postupovat dle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, §16 odst.4 tj., že bude provádět rozpočtové
opatření před rozpočtově nezajištěným výdajem.
b) §2 odst.1- finanční hospodaření se bude řídit střednědobým rozpočtovým výhledem sestaveným
na 2-5 let následujících po roce na který se sestavuje roční rozpočet.

Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána Krajskému úřadu
Karlovarského kraje ve lhůtě do: 30. 4. 2018.“
(dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů)

11/02/18 – schvaluje účetní závěrku obce Chlum Svaté Maří za účetní

období roku 2017, sestavenou k 31. 12. 2017.
12/02/18 – prodej pozemku p. č. 341/3 o výměře 5 m2 za cenu
100,- Kč/m2, panu Jaroslavu Krechňákovi, bytem xxxxxxxxx

13/02/18 – cenovou nabídku firmy ČSOP Kynšpersko, Nádražní 481/4, Kynšperk nad
Ohří na revitalizaci parku v ulici Mariánská

14/02/18 - aktualizaci Programu obnovy venkova 2018-2019 o bod
Revitalizaci parku v ul. Mariánská.
15/02/18- příspěvek základní organizaci svazu chovatelů Kynšperk nad
Ohří na činnost v roce 2018 ve výši 4.000,-Kč
16/02/18- zakoupení 5 ks hutního profilu I 260 o délce 6,30 m za cenu do
50.000,-Kč
17/02/18- 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
23/02/18- Rozpočtové opatření č.3 viz příloha č. 2
příjmy se zvyšují z 5 135 437,- o 10 000,- na 5 145 437,-Kč
výdaje se zvyšují z 4 631 000,- o 51 000,- na 4 682 000,- Kč
s přebytkem : 463 437 ,-Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje
21/02/18- cenovou nabídku na stavební dozor na akci 8 RD Chlum Svaté Maří, pana
Petra Stoklasy, Kynšperk nad Ohří za cenu 88 300,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo
22/02/18- starostu obce podpisem smlouvy o poskytování služeb Pověřence pro

ochranu osobních údajů s panem Karlem Souralem, xxxxxxxxx
za částku 1000,- Kč měsíčně.

Zastupitelstvo obce vydává OOP
18/02/18 – zastupitelstvo příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle
ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona po ověření, že není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje
a se stanovisky dotčených orgánů a Krajského úřadu Karlovarského kraje, Územní plán Chlum
Svaté Maří formou opatření obecné povahy.

Zastupitelstvo obce deleguje
19/02/18- starostu obce Miroslava Hrůzu na Valnou hromadu Sokolovské
Vodárenské a VSMOS konající se 20. 4. 2018. Nebude li se moci starosta
zúčastnit, bude obec na tomto jednání zastupovat paní Věra
Oubrechtová.
Zastupitelstvo obce zamítá
20/02/18- prodej pozemků 380/2-38m2, 380/3-57 m2, 380/1-1432m2 panu
Rudolfu Cickovi, bytem xxxxxxxx z důvodu
plánované výstavby chodníku

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: 20. 4. 2018
Sejmuto: 10. 5. 2018

