Obec Chvalovice
Zápis č. 23/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice
Zasedání zastupitelstva obce Chvalovice konaného 15.11. 2017 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní zastupitelé: p. Tejmlová, Pöschl, J.Tejmlová ml., Mačková, Pöschlová,
Nováková, Borovka
Omluven: nikdo
Hosté: nikdo
Ověřovatelé: p. Nováková, 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. Projednání Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazu obcí pro správu a
provozování ZŠ Strýčice.
2. Projednání odepsání inventáře z majetku obce.
3. Diskuse, závěr.
Program byl schválen bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

1. Již v minulém zastupitelstvu se projednávala Smlouva o vytvoření dobrovolného
svazu obcí pro správu a provozování ZŠ Strýčice, jelikož odstoupila obec Mahouš a
nově je obec Břehov tak se smlouva musí odsouhlasit znovu.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazu obcí pro správu a
provozování Jubilejní školy Svatováclavské ve Strýčicích.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 156/2017 bylo schváleno.

2. Likvidační komise ve složení pan Borovka, Tejmlová ml., Nováková
dne 30.10. 2017 odepsala z majetku obce:
1ks volební urnu za 1 140,-Kč, 1 ks putovní pohár velký 967,-Kč,
1 ks chladící vitrína 49 990,-Kč, 4 ks regály do prodejny 1 952,-Kč,
1 ks pult prodejní 976,-Kč, 1 ks rohový stolek 1 830,-Kč,
1ks mrazící pult 8 540,-Kč, 1 ks digitální váha 7 930,-Kč,
1ks chladící pult 13 153,-Kč, 1 ks nářezový stroj 6 720,-Kč,
1ks ohřívač vody 4 948,-Kč
Tyto věci jsou zastaralé, ve špatném stavu, proto je komise odepsala.
Zastupitelstvo odsouhlasilo odepsání těchto věcí z inventáře obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 157/2017 bylo schváleno.
3. V diskusi se hovořilo o prodeji palivového dřeva, obec musela nechat vykácet
napadené stromy a prodává je místním občanům za 500,-Kč m2.
Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

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

