
Přítomní:  T. Stránský, D. Zelinger, J. Krejčí, J. Doušová, R.V. Hofman
Omluveni: 

Hosté: Havířová Vendula, 

Navržený program zasedání: 

1. Zahájení a schválení programu
2. Kontrola zápisu z minulého OZ

           3.  Prodej pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 237/19 a
               236/2  v katastrálním území Chyjice , dle nového geometrického plánu
           4. Směna pozemku č. 30/18 v kat. území Chyjice dle nového geometrického plánu 
           5. Dar důchodcům na energie

k bodu 1 – setkání bylo řádně zahájeno a vyhlášeno, je přítomna nadpoloviční většina členů 
zastupitelstva a tak je zastupitelstvo obce Chyjice usnášeníschopné.

    Zapisovatelem – David Zelinger, ověřovatelé J. Doušová , Stránský T.

Usnesení k bodu 1 – ZO schvaluje program a navržené zapisovatele a ověřovatele

Hlasování: pro 5, proti  0, zdržel se 0

Bod č. 2  kontrola zápisu z minulého OZ
program zasedání: 

           1. Zahájení a schválení programu

2. Kontrola zápisu z minulého OZ
           3.  Rozpočtové opatření č. 3
           4.  Záměr o prodeji pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 237/19 a
               236/2 v katastrálním území Chyjice  
           5. Dar novému občánkovi obce – Hrdličková Amy – 1000,- Kč 

           6. Dar novému občánkovi obce – Stránská Aneta – 1000,- Kč
           7. Dar novému občánkovi obce – Zelinger Petr – 1000,- Kč
           8. Záměr na směnu pozemku č. 30/18 dle nového geometrického plánu

           9. OZJ - Souhlas se zapojením obce do strategie pro období 2021 - 2027 

Zasedání  zastupitelstva obceZasedání  zastupitelstva obce
Chyjice č. 7/20 dne  18.11.2020Chyjice č. 7/20 dne  18.11.2020



všechna usnesení zastupitelstva obce z minulého zasedání byla splněna a řádně vyvěšena

Usnesení k bodu 2 – ZO bere na vědomí

Hlasování: pro 5, proti  0, zdržel se 0

Bod č.3 - Prodej pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 237/19 a

               236/2 v katastrálním území Chyjice .

Usnesení k bodu 3: ZO schvaluje prodej pozemku ve vlastnictví obce parc.č. 237/19 a
236/2 v katastrálním území Chyjice

k bodu 3: pozemky k prodeji jsou dle nového geometrického plánu

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Bod č. 4 -  Směna pozemku č. 30/18 v kat. zemí Chyjice

Usnesení k bodu 4 – ZO schvaluje směnu pozemku č. 30/18 v kat. území Chyjice

k bodu 4: pozemeky ke směně jsou dle nového geometrického plánu

Hlasování: pro 5, proti 0 , zdržel se 0

Bod č. 5- Dar důchodcům na energie

Usnesení k bodu 5 – ZO schvaluje dar ve výši 500,- důchodcům v obci

Hlasování: pro 5 , proti 0, zdržel se 0

       ….…......................             …........……...........             …......…….........



        podpis ověřovatele           podpis ověřovatele               podpis starosty 

    Vyvěšeno  ….......................            Elektronicky: ……………………………….                 

   

    Sejmuto  …......................               Elektronicky: ………………………………


