
Usnesení z 4.veřejného zasedání 
              zastupitelstva obce Chaloupky dne 20.5.2019

1. Starosta obce pan Charvát  zahájil v souladu s platnými zákony 4.veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Chaloupky.

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program 4. VZ ZO.

3. Návrhová komise byla zvolena ve složení: paní Mgr. Jan Plecitá a paní 
Vlasta Rathouská.

4. Ověřovateli zápisu byli zvoleni: pan Jiří Turek a pan Karel Štochl.

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí  
na nové vedení k NN č. parc.62/4 Chaloupky, na obecní pozemky parc. č. 
62/26, 59/5, 59/1, 80/2 a 78/1 kat.území Chaloupky, pro investora ČEZ 
Distribuce a.s., 

6. Zastupitelstvo  projednalo a schválilo dotaci pro Českou tábornickou unii
na Podbrdské oblastní kolo PORTY 2019, ve výši 2 000,- Kč.

7.        Zastupitelstvo projednalo a schválilo záměr pronajmout obecní  pozemek
          parc. č. 942/2 Neřežín.
 
8.      Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyřazení majetku obce na 
          základě provedené inventarizace za rok 2018, vyřazovaný majetek
          uvedený v  příloze je nedílnou součástí tohoto usnesení.
                                                                
9.        Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo žádost o prodej pozemku parc. 
           č. 581/5, Chaloupky - Rokle.

10.      Zastupitelstvo  obce  projednalo a schválilo  závěrečný  účet  obce 
           Chaloupky, za rok 2018 a zprávu o přezkoumání  hospodaření  obce
           Chaloupky s výrokem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

11.      Zastupitelstvo  obce  projednalo a schválilo Účetní  závěrku  obce 
           Chaloupky  sestavenou  31.12. 2018 v rozsahu  rozvahy, přílohy, výkazu 



           zisku a ztráty, závěrečného účtu včetně zprávy auditora  a  inventarizační
           zprávy.

12.      Zastupitelstvo projednalo nabídku pana Josefa Formánka, Komárov 419,
           na darování jeho pozemku parc. č. 647/10, k.ú. Chaloupky - Rokle 
           o rozměru 20m2 a rozhodlo nabídku odmítnout, pozemek je totiž zatížen
           rozhodnutím o odstranění stavby a náklady  převyšují hodnotu daru.

13.      Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o provedených 
           rozpočtových změnách č.1/2019 a č. 2/2019.

14.      Proběhla diskuse s občany. 

15.      Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh usnesení z e 4.veřejného
           zasedání.
     

   

        

Ověřovatelé zápisu ze 4. veřejného zasedání obce Chaloupky:

pan Jiří Turek                                          pan Karel Štochl

                         
    

         Starosta obce :      František Charvát      
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