
                  Usnesení z 2.veřejného zasedání 

              zastupitelstva obce Chaloupky dne 27.12.2018

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

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program 2.Veřejného zasedání.
3. Návrhová komise byla zvolena ve složení: paní Mgr. Jana Plecitá, paní 

Mgr. Jana Hejtmánková.
4. Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu : pana Karla  Štochla  a  

pana  Jiřího  Turka.
5. Zastupitelstvo  obce  vzalo  na  vědomí  informaci  starosty  o  provedených

rozpočtových změnách č.6,7,8 /2018.
6. Zastupitelstvo obce pojednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2020

až 2023.
7. Zastupitelstvo obce projednalo schválilo rozpočet obce Chaloupky na rok

2019  v  paragrafovém  znění.  Rozpočet  je  schválen  jako  schodkový.
Schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku, č.
1/2018, o stanovení kratší doby nočního klidu.

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2018,  o  místním  poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

10. Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku
č.3/2018, o regulaci hlučných činností.

11. Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  výší  úhrady  za  jednu
biopopelnici na rok 2019 ve výši 150,- Kč.

12. Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  plán  inventur  na  rok  2018  a
jmenovalo inventární komise.

13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Organizační řád obce.
14. Zastupitelstvo obce zvolilo delegátem na Valnou hromadu společnosti Vak

Beroun  a.s.  konanou  dne  23.ledna  2018  v  Berouně,  místostarostu  pana
Libora  Dbalého,  bytem  Chaloupky  čp.  171,  náhradníkem  pana  Jiřího
Turka, bytem Chaloupky čp. 170.

15. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pč. 6 a pč. 7 v kú.Chaloupky na
základě Dohody o vyrovnání, panu Judr. Luboši Vosykovi, trvale bytem
Zázvorkova  2006/8,155  00  Praha  5-Stodůlky,  za  celkovou  kupní  cenu
13.200,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.



16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro SDH Chaloupky na
činnost  oddílu  Mladých  hasičů  pro  rok  2019  ve  výši  40.000,-  Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu sepisem veřejnoprávní smlouvy.

17. Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  poskytnutí  dotace  pro  TJ
Chaloupky na činnost sportovních oddílů v roce 2019 ve výši 32 000,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu sepisem veřejnoprávní smlouvy.

18. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci pro SK Slavoj
Osek na ,,Běh partyzánskou stezkou", 12. ledna 2019,ve výši 1.000,- Kč.

19. Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  dodatek  č.2  k  partnerské
smlouvě MAS Brdy.

20. Zastupitelstvo  obce  schválilo  dotaci  pro  ZO  Svazu  neslyšících  a
nedoslýchavých Hořovice ve výši 2000,- Kč.

21. Zastupitelstvo obce schválilo dotaci pro Domov Na výsluní,Hořovice ve
výši 5 000,- Kč.

22. Proběhla diskuse s občany.
23. Zastupitelstvo  projednalo  a  schválilo  návrh  usnesení  z  2.  veřejného

zasedání.
         

                                                                                            
  

Ověřovatelé zápisu z 2. veřejného zasedání obce Chaloupky:

              pan Karel Štochl                             pan Jiří Turek

starosta obce: František Charvát
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