Městys Chudenice

Usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice,
konaného dne 20.12.2018 v zasedací místnosti úřadu

Zastupitelstvo městyse Chudenice:
č. 2018-9-1
č. 2018-9-2
č. 2018-9-3
č. 2018-9-4
č. 2018-9-5

č. 2018-9-6
č. 2018-9-7
č. 2018-9-8
č. 2018-9-9
č. 2018-9-10

č. 2018-9-11
č. 2018-9-12
č. 2018-9-13
č. 2018-9-14
č. 2018-9-15

schválilo po změnách program jednání,
schválilo rozpočtové opatření č. 10/2018,
schválilo rozpočet na rok 2019,
schválilo kompetence starosty k provedení rozpočtového opatření č. 11/2018 s
neomezeným limitem na rozpočtovou položku,
schválilo v souladu s §102 odst. 2 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci starosty městyse k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření během roku 2019 s max. limitem na jednotlivou položku do
500.000,- Kč,
schválilo Směrnici pro provedení inventarizace za rok 2018,
schválilo sepsání dodatků ke Smlouvám o sdružení prostředků požární ochrany mezi
městysem Chudenice o obcemi Křenice a Biřkov a pověřilo podepsáním dodatků
místostarostu pana Davida Žáka,
schválilo poskytnutí dotace z Dotačního programu na podporu činností a akcí spolků a
neziskových organizací ve výši 15.000,- Kč fotbalovému oddílu TJ Sokola Chudenice,
a sepsání veřejnoprávní smlouvy,
schválilo revokaci bodu č. 2018-7-15 usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
ze dne 1.11.2018,
pověřilo pana Martina Dolejše, Mgr. Marcela Bezděka, Davida Žáka a paní Dagmar
Stelzerovou k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1
písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně ve smyslu § 108
odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že při
významných příležitostech a občanských obřadech můžou pověření užívat závěsný
odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je
uveden název Česká republika, schválilo oddávací dny pro rok 2019: 30.3.2019;
13.4.2019; 11.5.2019; 1.6.2019; 22.6.2019; 20.7.2019; 3.8.2019; 17.8.2019;
14.9.2019; 28.9.2019; 19.10.2019, oddávací dny pro rok 2020: 14.3.2020; 18.4.2020;
16.5.2020; 6.6.2020; 20.6.2020; 18.7.2020; 1.8.2020; 15.8.2020; 12.9.2020;
3.10.2020, oddávací hodiny v rozmezí od 10.00 do 14.00 hod. a obřadní místnosti:
Úřad městyse Chudenice, Kvapilova 215, 339 01 Chudenice a Starý zámek, U
Černínského zámku 1, 339 01 Chudenice,
schválilo Sazebník poplatků nespecifikovaných v Obecně závazných vyhláškách
městyse,
schválilo pronájem nebytových prostor pro komerční využití v suterénu budovy č.p.
246 v Chudenicích (zdravotní středisko) a výši nájemného 1.200,- Kč za měsíc včetně
tepla,
schválilo pronájem nebytových prostor pro komerční využití v místnosti č. 5. v budově
bývalé ZŠ v Chudenicích a výši nájemného 1.000,- Kč za měsíc včetně tepla a
energie,
schválilo složení členů Kulturní komise,
schválilo rozpočet sociálního fondu městyse na rok 2019.
...………………………………..
Martin Dolejš
starosta

Vyvěšeno:
Vyvěšeno na el. Úřední desce:
Sejmuto:

