Usnesení
z jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Žlebské Chvalovice, konaného dne 7. září 2018
Zastupitelstvo obce po projednání programu a přednesených zpráv a podnětů občanů:
A) Schvaluje
č. 36/2018: Jmenování výběrové komise k zakázce na výsadbu zeleně na pozemku za hřištěm ve
složení - pp Jaroslav Kutílek, Josef Blažek, Tomáš Veselý, pí Kateřina Loňková a pí Věra
Rolencová - a svolání jejího prvního zasedání k otevírání obálek s nabídkami na 14.9.2018
od 16 h.;
č. 37/2018: Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2018;
č. 38/2018: Zrušení zmocnění pro Ateliér dopravních staveb Ing. Jiří Kulič k zastupování obce ve věci
„projekt oprav a úprav prostoru před OÚ“ schválené na VZZ obce dne 15.9.2017;
č. 39/2018: Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provádění zápisů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí mezi obcí Žlebské Chvalovice a městem Ronov nad
Doubravou;
č. 40/2018

Smlouvu o dílo na opravu části místní komunikace na p.č. 327/1 v obci Žlebské
Chvalovice s firmou V&M Novotný - sdružení;

č. 41/2018: Prodej části stávajícího obecního pozemku p.č. 279/1 nově označeného 279/3 o rozloze
736 m2 manželům p. Milanu Hrdinovi a pí Haně Hrdinové za podmínky umožnění
budoucího přístupu obce ke zbývající části pozemku p.č. 279/1 v oprávněných případech.
B) Bere na vědomí
č. 42/2018: Informaci o přípravě voleb do zastupitelstva obce a do 1/3 Senátu PČR ve dnech 5. - 6.
10.2018;
č. 43/2018

Zprávu o činnosti zastupitelstva za volební období 2014 - 2018;

č. 44/2018: Informaci o hospodaření OÚ k 30.6.2018 a o předběžném čerpání rozpočtu k 31.8.2018;
č. 45/2018: Informaci o stavu rozpracovaných akcí OÚ k 7.9.2018.
C) Vyzývá
č. 46/2018 Občany Žlebských Chvalovic ke kácení náletových dřevin (svépomocí, způsobem dřevo za
práci) v rámci dokončení přípravy rekultivace zanedbaných obecních pozemků na
jihozápadním okraji obce „pod hřbitovem“ o celkové výměře cca 2,3 ha, v termínu od
1.11.2018 do 28.2.2019;
č. 47/2018 Občany Žlebských Chvalovic, v souladu s výzvou Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, k urychlenému řešení dědických nejasností u nemovitostí s nedostatečně
identifikovaným vlastníkem na území obce.
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