Obec Chlum, 472 01 Doksy
Usnesení č. 4/2022
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chlum konaného dne 13.června2022od 17.30
hodin v budově obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce Chlum na svém řádném veřejném zasedání přijalo následující usnesení:
Schválilo:
Program jednání.
Účetní závěrku za rok 2021 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s
výhradami a přijmutím opatření k odstranění chyb a nedostatků.
Závěrečný účet obce za rok 2021.
Střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2023 - 2025, střednědobý výhled rozpočtu obce pro
období 2022–2024 a střednědobý výhled rozpočtu obce pro období 2021–2023.
Obecně závaznou vyhlášku obce Chlum o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
v obci Chlum.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas s umístěním vodovodní
přípojky pro p. p. č. 92/1 a st. p. č. 79/2 v k.ú. Chlum u Dubé.
Prodej části pozemku p.p. č. 929 v k.ú. Drchlava o výměře 174 m2dle nového geometrického
plánu č. 261-12/2022 z 16.6.2022.
Počet 7 členů obecního zastupitelstva pro příští volební období 2022 - 2026.
Nákup zahradního traktůrku a zahradní sekačky.
Požádat o dotaci na výsadbu nových stromů od Nadace Partnerství.
Ukončení nájmu garáže.
Usnesení č. 4/2022.
Vzalo na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení č. 3/2022.
Pověřilo:
Starostu, aby zajistil odstranění ještě neodstraněných chyb a nedostatků z přezkoumání
hospodaření obce.
Starostu, aby vyřídil smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas s
umístěním stavby vodovodní přípojky.
Starostu, aby vyřídil prodej části pozemku p.p.č. 929 v k.ú. Drchlava.
Starostu, aby zakoupil zahradní traktůrek a zahradní sekačku.
Místostarostku, aby požádala o dotaci na výsadbu stromů a zajistila i výsadbu.
Starostu, aby prověřil stav zastávky a dětských hřišť a zjistil info k osvětlení zastávky.
Starostu, aby vyřídil stížnost z Drchlavy ohledně neposekaného obecního pozemku.
Starostu, aby vypověděl nájemní smlouvu na garáž.
Starostu a pana Čerňanského, aby zjistil, zda by bylo možné umístit retardéry v Drchlavě.
Starostu, aby zajistil prostor okolo popelnic na tříděný odpad.
Termín konání příštího zastupitelstva byl stanoven na 12. září2022od 17.30 hod.
Program dle potřeby.

Josef Vítek
Starosta

Mgr. Veronika Žáková
místostarostka

