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USNESENI Z 25. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNI ZASTUPITELSTVA OBCE CHROMEČ
Datum konáni: 24.11. 2017
Místo konáni: Chromeč, budova Obecního úřadi, velká zasedací místnost.
Přítomni: Brdečka, Zátloukálová, Kamlar, Hojgr, Bank, Vepřek, Kupková
Omluveni: Kašpar, Směšný
Zastupitelstvo obce Chromeč schvalme:
708/25 Program 25; zasedání přednesený starostou obce.
709/25 Složení návrhově komise: Zátloukálová Bank
710/25 Ověřovatele zápisu: Kupková, Hojgr
711/25 Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání:
- Na základě vystoupení zplnomocněného zástupce ve věci pozemku p. č. 36/2 v k. ú.
Chromeč bylo zastupitelstvo požádáno panem starostou o promyšlení dalšího postupu
či návrhů do příštího zasedání - bude projednáno na dalším zasedání v prosinci.
712/25 Žádost Povodí Moravy o odprodej pozemků, které jsou přímo dotčeně stavbou
ochranné protipovodňové hráze v k. ú. Chromeč - Bohutin
p. č. 353/23
o výměře 1 351 m2
p. č. 353/24
o výměře
39 m2
*
p. č. 353/25
o výměře 388 m2
p, č. 353/26
o výměře 380 m2
p. č. 353/28
o Výměře 563 m2
p. č. 353/49
o výměře
80 m2
p, 5. 353/50
o výměře
36 m2
p. č. 353/51
o výměře
68 m2
p, č. 353/67
o výměře 452 m2
p, č. 1249/1o výměře 4 448 m2 Vše v k. ů. Chromeč.
713/25 Oznámení záměru odprodat obecní pozemky:
p. č. 353/23
o výměře 1 351 m2
P'5'353/24
o výměře
39 m
p. č. 353/25
o výměře 388 m2
p. Č, 353/26
o výměře 380 m2
P č. 353/28
o výměře 563 m2
p. č. 353/49
o výměře
80 m2
p č. 353/50
o výměře
38 m2
p, č. 353/51
o výměře
68 m2
p. č. 353/67
o výměře 452 m2
p. č. 1249/1o výměře 4 448 ms vše v k. ú. Chromeč
Celková výměra pozemků 7.805 m2.
71
k uzauWBfcpodpisu
smlouvy na prodej pozemků_po vypršeni
ověřit
~
záměru k ^HKšchto pozemků:
ě. 353/24

Íi55

íisa

ÍÍSS

p. č. 353/67
p, č. 1249/1
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o výměře 388 m2
o výměře 380 m2
o výměře 563 m2
o výměře
80 m2
o výměře
36 m2
o výměře
68 m2
o výměře 452 m2
o výměře 4 448 m2 vše v k. ú. Chromeč

715/25
716/25
717/25
718/25
719/25
720/25
721/25
722/25

723/25
724/25
725/25
726/25

Celková výměra pozemků 7.805 m2. Cena pozemků byla stanovena znaleckým
posudkem č. 6080 -122 / 2017 - 87 Kč/m2.
Obecně závazná vyhláška £, 4/2017 - dvousložkové stočné. Pro občany, kteří mají jiný
zdroj vody, bude i nadále platné účtováni dle směrných čísel.
Strategický rozvojový plán Obce Chromeč na rok 2018.
.
Směrnice č. 1 schvalováni účetnízávěrky Obce Chromeč.
Směrnice č. 2 schvalováni účetních závěrek příspěvkových ©ftíahfeací zřízené Obci
Chromeč.
Žádost ze dne 23.11. 2017 o poskytnutí příspěvku firmě Charita Zábřeh na zdravotní a
sociální služby pro občany obce vě výši 13.000,-Kč.
K uzavření a podpisu Darovací smlouvu s firmou Charita Zábřeh na příspěvek na
zdravotnickou a sociální pomoc pro občany obce ve výši 13.000,- Kč.
Určeni zpracovatele projektově dokumentace na stavbu .Chodníky při silnici til/0444,
obec Chromeč” na základě výběrového řízení. Doporučení výběrové komise: |ng.
Marta Halámková s cenou 335.000,- Kč.
K uzavřeni a podpisu Smlouvu o dílo Zpracování projektové dokumentace stavby
.Chodníky při silnici 111/0444, obec Chromeč" se zhotovitelem, který byl doporučen
komisi výběrového řízeni ve veřejné zakázce malého rozsahu: ing, Marta Haíámková
cenová nabídka ve výší 335.000,- Kč. Zhotovitel není plátce Dptí
Sklopná zábrana na příjezdové komunikaci na hřbitov.
Změnu vnějšího obvodu pozemní úpravy o řeku Moravu v k, ú. Bludov.
Změna obecni hranice mezí k, ů. Chromeč á k. ú, Bludov v oblastí řeky Moravy.
Zástupce obce při odběru psů na & p. 22: pan Brdečka

Zastupitelstvo obce Chromeč bere nevědomí
727/25 Setkáni seniorů se bude konat 17,3. 2018 v restaurací u obra Drásala v Chromči.
728/25 Ředitelské volno v Základní škole Chromeč bude dne 22,12. 2017.
729/25 Dřevo z obecního lesa bylo poskytnuto SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chromeč
na stavbu střešní konstrukce .Techřiického zázemí* na obecním pozemku uSOV.

Zastupitelstvo Obce Chromeč neschvaluje
730/25 Žádost ze dne 20, 11. 2017 o odkup obecního pozemku p. č. 978/19 v k. ú. Chromeč o
výměře 1,510 m2. Pozemek by sloužil na rozšíření stávajícího výběhu pro koně.
V současné době probíhají pozemkově úpravy v Obci Chromeč, proto Obec nemůže
prodávat pozemky, které Jbude k úpravám potřebovat.

Zastupitelstvo obce Chromeč ukládá
731/25 Nebyl uložen žádný úkol.
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Výše otřepené

bylo sehváfeno hlasy vfeeh přítomných.

Zapsala: Kamila Stejskalová
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Brdečka František
starosta obce
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Hojgr Josef
ověřovatel

