Příloha č. 10

1
USNESENÍ Č. 18

ze zasedání zastupitelstva obce Chlumčany, konaného dne
21. června 2018 od 19,00 hodin ve vinárně u Bílé růže.
Zastupitelstvo Obce Chlumčany:
A) Schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva ze dne 21. 6. 2018.
2. Zprávu z mezidobí od 28. 3. 2018 do 21. 6. 2018.
3. Zprávu starosty.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 – Požární řád obce.
5. Smlouvu o dílo s firmou Bekrostav, s.r.o. na opravu cest na místním hřbitově za
cenu 1 759 417,- Kč bez DPH.
6. Navýšení příspěvku pro TJ Keramika Chlumčany o 410 tisíc korun na realizaci
umělého zavlažování pro fotbalové hřiště.
7. Účetní závěrku obce za rok 2017.
8. Celoroční hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad, ověřené nezávislým
auditorem.
9. Mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva dle § 85, písm. b, zák.
č. 128/2000 v platném znění ve výši 50 tisíc korun každému za práce ve
prospěch obce nad rámec zákonných povinností vyplývajících z jejich funkcí.
10. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby se společností ČEZ Distribuce na pozemky obce p.č. 108/1, p.č. 1070/53,
p.č. 1021/18, p.č. 102/4, p.č. 102/3, p.č. 102/2, p.č. 98/16, p.č. 98/15 v k.ú.
Chlumčany u Přeštic pro zařízení distribuční soustavy vzdušného a zemního
kabelového vedení NN pro pozemek p.č.98/3.
11. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu se společností ČEZ Distribuce na pozemku
p.č. 115/2, p.č. 1391/2, p.č. 1070/51 v k.ú. Chlumčany u Přeštic pro zařízení
distribuční soustavy vedení NN pro pozemek p.č. 132/16.
B) Bere na vědomí:
1. Zprávu Finančního výboru o hospodaření obce k 30.5. 2018.
2. Zprávu Komise pro občanské záležitosti za první polovinu roku 2018.
C) Ukládá:
1. Projednat v radě obce připomínky vznesené v diskusi a o přijatých opatřeních
informovat na příštím zasedání.
Z 15 přítomných zastupitelů hlasovalo
pro - 14

proti - 1

zdrželo – 0

(J:Šebek)

Usnesení schváleno.
………………………..
Jiří Šebek
místostarosta

………………………..
Jiří Kučera
starosta

