ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
CHLUMČANY A VLČÍ ZE DNE 9.3. 2010

Přítomni : Ing. Zd. Topič, Milan Zof, Mgr. Jar. Brožová , Knor B. Zd. Švarc,
Majar Mir. Eva Jarošová.
Program : 1. Využití bývalého voj . prostoru.
2. MŠ – inspekční zpráva.
3. Různé.
Úkoly z minulého veřejného zasedání byly splněny.

1. Využití bývalého vojenského prostoru : Starosta společně s místostarostou
seznámil zastupitelstvo s dokončením změny UPD a podali návrh na prodej
těchto prostor . Zastupitelstvo o záměru prodat tyto prostory hlasovalo .
Pro prodej bývalého vojenského prostoru hlasovalo - 2
Proti hlasovalo – 5
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 1.1. 03.10 . Zastupitelstvo neschvaluje prodej bývalého
vojenského prostoru.
Druhý návrh byl dlouhodobý pronájem těchto prostor na 30 let, ale pouze pro
využití fotovoltaické elektrárny. O návrhu bylo hlasováno .
Pro pronájem bylo - 5
Proti bylo- 2
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 2.1.03.10. Zastupitelstvo schvaluje dlouhodobý pronájem na 30
let a ukládá starostovi a místostarostovi zveřejnit tento záměr. T: do 15.3. 2010
2. Inspekční zpráva – MŠ . Místostarosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem
inspekce v MŠ Chlumčany . Zastupitelstvo bere tuto zprávu na vědomí.

3. Různé .
A, Ředitelka MŠ . žádá zastupitelstvo o schválení dotace pro MŠ .
na rok 2010 a to ve výši 311 000 Kč. Zastupitelstvo žádost projednalo a byl
podán návrh na přiznání dotace ve výši 215 000 Kč. O tomto návrhu bylo
hlasováno .
Pro bylo – 7
Proti bylo – 0
Zdržel se - 0
USNESENÍ č. 3.3.03.10. Zastupitelstvo schvaluje dotaci pro MŠ ve výši
215 000 Kč na rok 2010.
B, Starosta seznámil zastupitelstvo o přiznání dotace na opravu
kostela v Chlumčanech ve výši cca 2,2 mil Kč a informoval o nepřiznané dotaci
na opravu silnic , veřejného osvětlení ve Vlčí a údržbu obce .Zastupitelstvo tuto
informaci projednalo a byl podán návrh na odstoupení od dotace na opravu
kostela a raději z vlastních prostředků opravit silnice ve Vlčí.
Zastupitelstvo o tomto návrhu hlasovalo.
Pro odstoupení od dotace bylo – 7
Proti bylo – 0
Zdržel se – 0
USNESENÍ č. 4.3.03.10. Zastupitelstvo schvaluje odstoupení od dotace na
opravu kostela.
C, Žádosti . Na minulém veřejném zasedání zastupitelstvo
odsouhlasilo záměr prodat parcelu v KÚ Vlčí č. 158/15. O tuto parcelu se
přihlásil jediný zájemce a to pan Petr Zof , který má zájem tuto parcelu odkoupit
za cenu 1500 Kč a uhradí náklady spojené s řízením. (návrh na vklad do
katastru). Zastupitelstvo o prodeji hlasovalo.
Pro prodej bylo – 6
Proti bylo – 0
Zdržel se – 1
USNESENÍ č. 5.3.03.10 . Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č . 158/15
v KÚ Vlčí u Chlumčan panu Petru Zofovi za částku 1500 Kč.

Žádost pana Václava Havlíka o vybudování fotovoltaické
elektrárny na parcele č. 233/2 v KÚ Chlumčany . Tuto žádost zastupitelstvo
zamítá a to z důvodu , že tato lokalita není územním plánem určena pro
výstavbu tohoto zařízení.

Starosta obce Ing. Zdeněk Topič …………………………………….
Ověřovatelé : Švarc Zdeněk ……………………………………..
Knor Bohuslav ………………………………………
Zapsal 9.3.2010 Zof Milan ………………………………………

