Zápis č.5/20 13 ze zasedání zastupitelstva ze dne 22.8.2013

Účast:
Přítomni:

Omluven:

-

Jarmila Nechanická
Vladimír Nič
Eva Jarošová
Jaroslava Brožová
Miroslav Kratochvíl
Zdeněk Švarc
Milan Kučera

1. Zahájení: V 19:00 Jarmila Nechanická přivítala zastupitele a veřejnost na zasedání
zastupitelstva a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů: zapisovatelem zvolena Eva Jarošová,
Hlasování (6 pro, O proti, O se zdrželo),
ověřovatelé Miroslav Kratochvíl a Zdeněk Švarc .
Hlasování (6 pro, O proti, O se zdrželo)
3. Schválení programu: starostka Jarmila Nechanická přečetla program a požádala o
jeho schválení.
Hlasování (6 pro, O proti, O se zdrželo)
4. Obec zveřejnila po zákonnou dobu záměr o pronájmu pozemků parc.č. 218120 a
230/18 v k.ú. Chlurnčany u Loun. Přihlásil se pouze jeden zájemce a to KB BLOK
systém, s.r.o. ul. Masarykova č.p. 635, Postoloprty.
Starostka dává hlasovat o
pronájmu pozemků tomuto zájemci.
Diskuze neproběhla. Hlasování (6 pro, O proti, O se zdrželo).
Usnesení č.25/20 13: zastupitelstvo schvaluje pronájem pozemků parc.č. 218/20 a
230/18 v k.ú. Chlumčany u Loun firmě KB BLOK systém, s.r.o., ul. Masarykova č.p.
635, Postoloprty na dobu 24 měsíců.
5. Místostarosta obce pan Vladimír Nič seznámila přítomné se změnou ceníku služeb a
zapůjčených předmětů. Ceník byl změněn v souvislosti se zvyšováním cen
pohonných hmot a energií. Příloha Č. 1.
Diskuse neproběhla. Hlasování (6 pro, O proti, O se zdrželo)
Usnesení Č. 26/2013: zastupitelstvo schvaluje změnu ceníku služeb a zapůjčených
předmětů platný od 23.8.2013 jeho schválením.

6. Zastupitelka Eva Jarošová předložila zastupitelůrn Rozpočtové opatření č.2, které
souvisí s výdajovou částí rozpočtu obce. V souvislosti se zakoupením kotle pro
budovu čp. 81 a opravy traktůrku, zvyšuje se výdajová část rozpočtu o 95 tisíc korun.
Obec má v této výši zajištěno financování. Příloha č. 2.
Diskuse neproběhla. Hlasování (6 pro, O proti,O se zdrželo)
Usnesení č. 2712013 : zastupitelstvo
výdajů +95 tis Kč bez výhrad.

schvaluje

Rozpočtové opatření č. 2 zvýšení

7. Různé:
Obec Chlumčany obdržela nabídku SKFK Chlumčany o odkoupení majetku tohoto
klubu za symbolickou hodnotu.Zastupitelé se za tímto účelem sejdou dne 28.8.2013
v 18. hodin na hřišti klubu, aby se seznámili se stávajícím stavem hřiště a příslušných
objektů.
Diskuse neproběhla. Hlasování: ( 6 pro Oproti O se zdrželo).

8. Závěr:starostka obce Jarmila echanická vyzvala přítomné k další diskusi. Diskuse
neproběhla. Poté poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání veřejného
zastupitelstva obce.

V Chlumčanech dne 23.8.2013
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Ja ila Nechanická
Starostka
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Miroslav Kratochvíl
Ověřovatel
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Eva Jarošová
Zapisovatel
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Zdeněk Švarc
Ověřovatel
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