Zápis č. 4 ze zasedání OZ ze dne 25.4..2019 na OÚ Číčovice

Začátek jednání :
Konec jednání :

18.15 hodin
20.00 hodin

Zapisovatel :

Anna Vavříková

Ověřovatelé :

Ivana Tomková
Stanislav Štolc

Přítomni :

Chuchutová Marie, Vavříková Anna, Mgr. Skuhravá Jana,
Tomková Ivana, Porazil Miloslav, Štolc Stanislav, Suchý Bohumil

Program :
1/ Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu
Starostka obce Marie Chuchutová zahájila veřejné zasedání. Zapisovatelem byla
zvolena Anna Vavříková, ověřovateli Ivana Tomková a Stanislav Štolc.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2/ Závěrečný účet za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2018 a Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2018 byly vyvěšeny dne 2.4.2019, sejmuty dne 25.4.2019. Připomínky ani dotazy
k závěrečnému účtu nebyly občany do 25.4.2019 podány.
Starostka požádala zastupitele o schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Schváleno bez výhrad.
Hlasování : Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
3/ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce
Starostka předložila návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. : IV-12-6023785/VB/1 se společností ČEZ
distribuce,a.s., kterou zastupuje Meritum Kladno – Projekce s.r.o.
Název stavby : Velké Číčovice – kNN+SS100 pro p.č.46/3.
Starostka požádala o souhlas s podaným návrhem smlouvy.
Hlasování : Pro . 7
Proti : 0
Zdržel se : 0

4/ Žádost Linky bezpečí o příspěvek
Starostka obce předložila žádost Linky bezpečí o finanční podporu.
Zastupitelstvo žádost projednalo a pro letošní rok žádost o příspěvek zamítlo.
Starostka obce požádala o hlasování o poskytnutí finanční podpory.
Hlasování : Pro : 0
Proti : 7
Zdržel se : 0
5/ Různé :
Rozpočtové opatření č. 3/2019
Starostka obce předložila rozpočtové opatření č.3/2019 a požádala zastupitele o
schválení.
Hlasování :
Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
Žádost o stanovisko – dělení pozemku st.č. 17, k.ú. V. Číčovice
Starostka obce předložila žádost o stanovisko obce pro účely dělení pozemku dle
předloženého geometrického plánu č. 124-207/2019, vyhotoveného Ing. Michalem
Rösslerem, Opletalova 1305, Roztoky u Prahy.
Zastupitelstvo projednalo žádost, nemá námitek proti dělení pozemku.
Hlasování : Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0.
Instalace radaru ve Velkých Číčovicích – návrh smlouvy
Starostka obce předložila návrh upravené smlouvy k instalaci radaru ve Velkých
Číčovicích společností SOVT – RADIO, s.r.o. Zastupitelstvo se smlouvou souhlasí a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování : Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
PD – stavební úpravy a přístavba stodoly na pozemku 24/1, k.ú.V.Číčovice
Starostka předložila výkres dopravního řešení nádvoří pozemku st.24/1, který
zastupitelstvo požadovalo doplnit k předložené projektové dokumentaci.
Zastupitelstvo s předloženou projektovou dokumentací souhlasí.
Hlasování : Pro : 7
Proti : 0
Zdržel se : 0
- starostka informovala zastupitele o předání staveniště a začínajících pracích na
opravě střechy kaple. Zastupitelstvo doporučilo zvážit možnost nátěru kaple před
rozebráním lešení. Zajistí starostka.

Usnesení ze dne 25.4.2019

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad společně
se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – ČEZ Distribuce
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce neschvaluje příspěvek pro Linku bezpečí
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce schvaluje dělení pozemku st.č. 17, k.ú. V. Číčovice
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu se společností SOVT – RADIO s.r.o. –
instalace radaru ve Velkých Číčovicích
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo schvaluje PD – stavební úpravy a přístavba stodoly na pozemku
24/1, k.ú.V.Číčovice

Anna Vavříková
místostarostka obce

Marie Chuchutová
starostka obce

