OBEC CHMELNÁ ,
IČO: 00473537,

tel:

257 65 ČECHTICE ,
733 332 617,

okr. BENEŠOV

e-mail: chmelna@zelivka.cz

Ve Chmelné 3. 5. 2019
Zápis z jednání obecního zastupitelstva ze dne 3. 5. 2019, konané v budově
obecního úřadu Chmelná.

Přítomni: Martínek Tomáš starosta, Filip Pavel č. p. 44, Bc. Kamarýt Ladislav, Kučera Tomáš, Ing. Lhotka
Tomáš, Holejšovský Jiří, Novák Pavel
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018.
Účetní závěrka obce za rok 2018.
Rozpočtové opatření č. 1.
Záměr směny pozemku.
Vrtání studní.
Diskuze.

Projednávání jednotlivých bodů programu, návrhů a připomínek jednání O.Z. probíhalo následovně:
1. O.Z. schválilo závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
2. O.Z. schválilo účetní závěrku obce za rok 2018.
3. O.Z. schválilo rozpočtové opatření č. 1.
4. O.Z. pojednalo záměr směny části pozemku p. č. 677/6 za části pozemků p. č. 83/1, p. č. 84 a
pozemek p. č. 51. Obec v rámci směny zaplatí finanční vyrovnání.
5. Starosta informoval o zahájení řízení na vrtání nových studní s firmou Vrtání studní Artemia
s.r.o..
6. V diskuzi O.Z. se projednávalo:
• Úklid návsi před poutí, který se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 od 16:00 hod.
• Zákaz skládkování v místě pálení čarodějnic během roku. Skládkování dřevěného
materiálu bude umožněno v druhé polovině dubna 2020.
• Obec Chmelná nabízí občanům za odvoz stavební kámen, který je uložen na bývalé cestě
k Semenínu za č. p. 41.
• Starosta informoval, že 25. 5. 2019 bude svoz nebezpečného odpadu od 12:40 hod. do
12:45 hod.
Usnesení z jednání obecního zastupitelstva obce Chmelná ze dne 3. 5. 2019:
1. O.Z. se usneslo na závěrečném účtu obce za rok 2018 bez výhrad.
Pro: 7
Proti: 0
2. O.Z. se usneslo na účetní závěrce obce za rok 2018.
Pro: 7
Proti: 0
3. O.Z. se usneslo na rozpočtovém opatření č. 1.
Pro: 7

Proti: 0

4. O.Z. se usneslo na záměr u směny části pozemku p. č. 677/6 za části pozemků p. č. 83/1, p. č. 84
a pozemek p. č. 51. Obec v rámci směny zaplatí finanční vyrovnání.
Pro: 7

Proti: 0

Zápis provedl: Bc. Ladislav Kamarýt

podpis starosty:

Ověřovatelé zápisu:……………………………………………………………………………..
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

