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USNESENI Z 27. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNI ZASTUPITFI ŠTVA OBCE CHROMEČ
Datum,konání: 2, 2,2018
Místo Konáni: Chromeč, budova Obecního Úřadu, velká zasedací místnost.
Přítomni: Srdečka, ZatloukaSová, Kamlar, Hojgr, Vepřek, Kupková, Kašpar, Směšný
Omluvení: Bank
Zastupitelstvo obce. Chromeč schvaluje:
759/27 Program 27. zasedání přednesený starostou obce.
760/27 Složení návrhové komise: Zatloukaiová, Směšný
761/27 Ověřovatele zápisu: Kašpar, Hojgr
762/27 kontrola plněni usnesení z minulých zasedání: vše splněno
763/27 Žádost O zvážení a přehodnocení odprodeje Části pozemku p. č. 1106/2 vk. ú.
Chromeč ze dne 8.1,2018 majitele nemovitosti č. p. 122.
764/27 Oznámeni záměru o odprodej části pozemku p. č. 1106/2 v k. ú. Chromeč (po
provedení oddělení parcely s novým p. č. 1106/3) o výměře 109 mz.
765/27 Souhlas s dělením pozemku p. č. 1106/2 část pozemku bude oddělena na. parcelu p. č.
1106/3 o výměře 109 m2 v k, ú. Chromeč, díe geometrického plánu č. 665-172/2017.
766/27 výběrové řízení na akci .Doplnění vodovodu a kanalizace Chromeč 1. etapa”- byla
schválená firma Rl-STAV s.r.o:, která předložila nabídku ve výší díla 642.920,61 Kč
bez DPH.
767/27 K uzavření a podpisu starosty obce Smlouvu o dílo s firmou Rl-STAV s.r.o. na akci
„Doplnění1 vodovodu a kanalizace Chromeč 1. etapa”.
768/27 Cenu stočného díe směrných čísel pro rok 2018 ve výši 1,350,- Kč
769/27 Vzory smluv ns odváděrtí odpadnieh vod - dvousložkové stočné. Smlouvy ha odváděni
odpadních vod - směrná čísla zůstávají i nadále v platnosti:
770/27 K uzavření a podpisu starosty obce Smlouvu o poskytování pravidelného servisu - Asi
informační technologie s.r.o.
771/27 K uzavření a podpisu Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů
VHZ_2017/310.
772/27 k .uzavření a podpisu starosty obce Dodatek č, 5 na rok 2018 - Městská knihovna
šumperk p,, o. Příspěvek obce na nákup KF na rok 2018 ve výší 10,000,- kě podíl na
financováni provozu regionálního serveru ve výši 2:000,- Kě.
773/27 K uzavřeni a podpisu starosty obce Smlouvu o výpůjčce - Město Zábřeh - bezplatná
výpůjčka stanu pro SDH Chromeč a ZŠ Chromeč.
774/27 K uzavřeni a podpisu starosty obce Smlouvy a dílo na rekonstrukci památníku padlých
- restaurátor René Seifried. Cena díla 311,575,- Kč Včetně DPH.
775/27 Rozpočtové opatřen! 1/2018 v předloženém znění,
776/27 Žádost o prodlouženi budoucího chodníku u parcely p. č. 886/1 v k, ů. Chromeč ze dne
25.1,2018. .
.
777/2
1 zřízení gHiHMHioomunikaee na pi
26,1 .20.1
jezdu po dokop
778/27 m —-r------- ,) napojení mMBHv od a splaškovou kSPW
č. 171/36 v k. ú. Chromeč ze (HMPRNMg.
779/27 Žádost o vytyčení hranic mezi parcelami p. & 886/2 a p. 6, 886/3 v. k, ú. Chromeč ze
dne 31.1.2018.
780/27 Žádost o dotaci z rozpočtu obce Chromeč na rok 2018 pro Centrum sociálních služeb
Pomněnka, ,z.ft ve Výši 5.000,- Kč.
781/27 K uzavřeli! a podpisu starosty obce Darovací smlouvu na finanční dar ve výši 5.000
Kč - Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.
782/27 Žádost o dotaci z rozpočtu obce Chromeč na rok 2018 pro Základní školu a střední
školu Pomněnka o. p, s. ve výši 5.000,- Kč,

m

783/27 K uzavření a podpisu starosty obce Darovací smlouvu na finanční dar ve výši;5.000,Kč - Základní Škola a střední Škola Pomněnka o. p. s.
784/27 Žádost o finanční příspěvek SDH Chromeč na Dětský karneval, který se bude konat
11.2.20198 ve výši 2,000,-Kč.
785/27 Zaměřit pozemky p. č. 36/5, p. 6. 1124/2, p, č. 36/6 a celou situaci u potoka v k. ú,
Chromeč.
.
788/27 Vyhlášeni Záměru o propojeni místních komunikací u betonově hráze dotčené
pozemky p. č: 1193/2,171/18,171/72 171/73 v k. ú. Chromeč.
787/27 K uzavření a podpisu starosty obce-Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízeni věcného
břemene a Smlouvu o právu provést stavbu Č. IP-12-8021646/S0BS VB/2 - ČEZ
Distribuce, a. s. zastoupená na základě plné mod ENQ group, s;r,o,
788/27 Souhlas sdělením pozemku p. č, 1168/1 - budě oddělena parssta p. 6. 1168/43 o
výměře 42 m* a parcela p. č. 1:193/1 bude oddělena parcela p, 6, 1193/4 o výměře 48
rrEvševk. ú. Chromeč dle geometrického plánu é. 654-15/20.17
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Zastupitelstvo obce Chromeč. bere na vědomi
789/27 Žádost o vyjádřen! k existenci vedeni na parcele p. 6.171/36 v k, ú, Chromeč ze dne
28.1.2018.
790/27 Žádost o souhlas se stavbou přístřešku pro automobil na pozemku, p, č. 609/6 v k. ú.
Chromeč ze dne 30.1.2018. Požádat žadatele o přešné zamětení,stavby a situačního
nákresu.
791/27 Zápis z otevření pokladniček - Tříkrálová sbírka. VObci Chromeč bylo vybráno
21.703,-Kč.
792/27 Byla podána žádost majitelům nemovitosti 6. p. 1:20 o odkup: části pozemku p, č,
1124/2 vk.ú. Chromeč.
793/27 Byla podána žádost majitelům nemovitosti ě. p. 69 o odkup části pozemku p. č. 36/5
vk. ú. Chromeč. Manželé č. p. 69 navrhli směnu pozemků. Celá situace bude
geometricky zaměřena a teprve, poté řešena.
794/27 Rozpočtové opatření č. 6/2017 v předloženém znění.
765/27 Uzavřeni Základní školy Chromeč v době konání jarních prázdnin (5.3.2018 11.3,2018), velikonočních prázdnin (29.3.2018 - 30.3.2018) a hlavních prázdnin
(2.7.2018 - 28:8.2018)
796/27 Uzavření Mateřské školy Chromeč v době: konání hlavních prázdnin , od 16.7,2018 do
27.8.2018. Školní jídelna bude uzavřena od 23.7.2018 do 12.8.2018.

Zastupitelstvo obce Chromeč. neschvaluje
797/27 Žádný bod nebyl zamítnut.
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Zastupitelstvo obce Chromeč ukládá
798/27 Nebyl uložen žádný úkol.
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Vpe uvedené usneseni bylo schválenoohlasy všech přítomných.
Zapsala: Kamila Stejskalová

Brdečkafrantitek''' •
starosta obce • • ■ -

V Ghroffiči dne: 2. 2. 2018

ověřovatel

Josef Hojgr
ověřovatel

