Obec Chvalovice
Zápis č. 26/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice
Zasedání zastupitelstva obce Chvalovice konaného 16.5. 2018 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní zastupitelé: p. Tejmlová, Pöschl, J.Tejmlová ml., Mačková, Pöschlová,
Nováková, Borovka
Omluven: nikdo
Hosté: manželé Mikešovi
Ověřovatelé: p. Borovka, Tejmlová ml.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zapisovatelka: p. Tejmlová
Starosta L. Pöschl přivítal přítomné zastupitelstvo, zahájil zasedání a konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášení schopné v řešení následujících bodů jednání.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu.
Plánovaný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projednání žádostí manželů Mikešových.
Projednání žádosti Linky bezpečí o finanční příspěvek.
Projednání pořádání dětského dne.
Projednání žádosti p. Jana Pöschla.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chvalovice za rok 2017.
Diskuse, závěr.

Program byl schválen bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
1a. Manželé Anna a Josef Mikešovi si dali žádost na posunutí parcely č. 538/5 o 4m2,
které by chtěli odkoupit od obce pro přístup k jejich parcele. Parcela 538/5
je zaměřená na stavební parcely a nesousedí s jejich parcelou, proto není možné
ji posunout. Tato žádost byla zamítnuta.
1b. Manželé Anna a Josef Mikešovi si dali žádost na odkoupení obecního pozemku
parcela č. 318/1 o výměře 198m2. Tato parcela sousedí s jejich domkem.
Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr na prodej pozemku parcely č. 318/1 o výměře
198m2 za 50,-Kč za 1m2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 171/2018 bylo schváleno.

2. Linka bezpečí, z.s. si dala žádost o příspěvek 2 000,-Kč na provoz Linky bezpečí
pro rok 2018.
Zastupitelstvo tento finanční příspěvek zamítlo.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 7, zdržel se 0
Usnesení č. 172/2018 nebylo schváleno.
3. Zastupitelstvo projednalo pořádání Dětského dne. Dětský den bude v neděli
3.6. 2018 od 14:00 hod. na hřišti. Zastupitelé připraví soutěže pro děti, nakoupí
se sladkosti, párky na opékání a zmrzlina.
Zastupitelstvo odsouhlasilo pořádání Dětského dne.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 173/2018 bylo schváleno.
4. Pan Jan Pöschl si dal žádost na zvýšení finančního prostředku za sečení
obecních prostor na 2 500,-Kč měsíčně.
Zastupitelstvo tuto částku odsouhlasilo.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 174/2018 bylo schváleno.
5. Přezkoumání hospodaření obce Chvalovice od 1.1. 2017 do 31.12. 2017.
Přezkoumání provedla Ing. D. Koukalová z Jihočeského kraje. Při přezkoumání
byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
v §10 odst.3 písm.c) zák.č. 420/2014 Sb.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o přezkoumání hospodaření
obce Chvalovice za rok 2017.
6. V diskusi hovořil starosta o chodníku kolem dvojdomků směrem do Netolic.
Jihočeský kraj který je vlastníkem nechce tento chodník opravit. Obec nechá chodník
zaměřit a Jihočeský kraj ho bezplatně převede na obec a obec ho pak nechá opravit.
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: p. J. Tejmlová - místostarostka
Ověřovatelé: p. Borovka, Tejmlová ml. - zastupitelé
Zápis schválil starosta Luboš Pöschl.

