Usnesení č. 3/2019 ze 3. zasedání zastupitelstva
obce Čelechovice na Hané
Datum konání: 14. 2. 2019, zahájení v 17:00 hodin, zasedací místnost obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Čelechovice na Hané
I. schvaluje:
1. Program zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění o bod 4a) Schválení podání žádosti o dotaci
MMR – Kříž u kapličky ve Studenci
8/0/0
2. Ověřovatele zápisu: Ivanu Voždovou a Zdeňka Smolku

8/0/0

3. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Ivo Kotrle, Jaroslav Otáhal

8/0/0

4. Podání žádosti o dotaci a realizaci projektu ,,Zázemí pro aktivní odpočinek" v rámci dotačního
titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
v podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019.
8/0/0
5. Podání žádosti o dotaci a realizaci projektu ,,Kříž u kapličky ve Studenci" v rámci dotačního titulu
117d8210G Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů v podprogramu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019
8/0/0
6. Vítěze veřejné zakázky – ,,Čelechovice na Hané - kaple obětování Panny Marie, oprava fasád a
vlhkých omítek“ stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o., Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov, IČ:
46972021 a pověřuje starostku uzavřením smlouvy o dílo.
8/0/0
7. Uzavření darovací smlouvy mezi obcí a Olomouckým krajem, IČO: 60609460 na nemovitosti:
- část pozemku parc. č. 773/1 o výměře 12 m2 k. ú. Studenec
- pozemek parc. č. 773/3 o výměře 12 m2 k. ú. Studenec
- část pozemku parc. č. 2115/3 o výměře 19 m2 k. ú. Čelechovice na Hané
- pozemek parc. č. 2115/4 o výměře 19 m2 k. ú. Čelechovice na Hané
- části pozemku parc. č. 882/3 o celkové výměře 633 m2 k. ú. Čelechovice na Hané
- pozemky parc. č. 882/4 o výměře 125 m2, parc. č. 882/5 o výměře 34 m2, parc. č. 882/7 o výměře
474 m2, vše v k. ú. Čelechovice na Hané
8/0/0

II. bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.

Jmenování Bc. Moniky Kotrlové zapisovatelkou z dnešního zasedání ZO
Informaci o plnění usnesení
Informace starostky o činnosti orgánů obce v souladu s paragrafem 97 zákona o obcích dle přílohy
Projednání návrhu Smlouvy o nájmu nemovitostí mezi obcí a TJ Sokol

III. pověřuje:
1. Starostku obce paní Jarmilu Stawaritschovou uzavřením Smlouvy uvedené v článku I, bod 6 a 7
ČLENOVÉ NÁVRHOVÉ KOMISE:
Ing. Ivo Kotrle

Jaroslav Otáhal
1

