Usnesení č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Chářovice dne 12. září 2019
Zastupitelstvo obce Chářovice na svém zasedání dne 12.9.2019 přijalo tato usnesení:

I.

Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

II.

Souhlasí:
1.

III.

Doplnit bod programu zasedání o bod „Koupě pozemků parč. č. 2663, 53/2 a 53/3 vše
v k.ú. Chářovice“ a to za bod č.8, ostatní body se číselně posunou.
Program zasedání zastupitelstva dne 12.9.2019.
Poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-Kč spolku Babybox pro odložené dětiSTATIM, z.s.
Poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-Kč spolku Linka bezpečí, z.s.
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby na pozemku p.č. 3855 v k.ú. Chářovice a na pozemku p.č.2503/1 v k.ú. Chářovice
s p. Z.K. a MUDr. J.M.
Koupi pozemků parc. č. 53/2 a 2663, oba v k.ú. Chářovice za cenu 690,-Kč/m2 a koupi
pozemku parc. č. 53/3 v k.ú. Chářovice za cenu 390,-Kč/m2. Veškeré náklady s koupí
hradí obec Chářovice.
Rozpočtové opatření č. 8/2019.
Krýt schodek rozpočtu pro rok 2019 přebytky hospodaření z minulých let.
Návrh usnesení vzešlých z jednání zastupitelstva.

S majetkoprávním vypořádáním podílového spoluvlastnictví na pozemek par.č. 2674
v k.ú. Chářovice.

Určuje:
1. Ověřovateli zápisu Slavomíra Kubáska a Hanu Kubáskovou, zapisovatelem Petru
Burdovou.

IV.

Bere na vědomí:
1. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o rozpočtových opatřeních provedených starostkou
obce za období od 1.5.2019 do 31.8.2019.
2. Zprávu účetní obce (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu obce a stavu peněžních prostředků
na bankovních účtech k 31.8.2019.
3. Mezitímní závěrku obce k 30.6.2019.

V.

Zmocňuje:
1. Starostku obce podepsat Darovací smlouvu se spolkem Babybox pro odložené děti –
STATIM, z.s.
2. Starostku obce podepsat Darovací smlouvu se spolkem Linka bezpečí, z.s.
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3. Starostku obce podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby s p. Z.K. a MUDr. J. M.
4. Starostku obce podepsat Kupní smlouvu na koupi pozemků parc. č. 53/2, 53/3, 2663 vše
v k.ú. Chářovice s Ing. J.Ř.

Ověřovatelé zápisu:

Slavomír Kubásek
Hana Kubásková

Starostka obce:

Mgr. Zuzana Krajánková

Zapisovatel:

Petra Burdová

V Chářovicích dne: 12.9.2019

Vyvěšeno na úřední desce a v elektronické podobě dne: 22.9.2019
Sejmuto dne:
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