
Usnesení zastupitelstva Obce Chmelík č. 3/2022 
ze dne 2.11. 2022

Zastupitelstvo obce:
 

schvaluje:

1. rozpočtové opatření č. 4
2. veřejnoprávní  smlouvu o poskytnutí  dotace  z rozpočtu  obce  na úhradu nákladů

souvisejících s provozem prodejny Chmelík ve výši 62 000,- Kč
3. prodej pozemků v k.ú Chmelík, parcela č. 112/2 a, b – zahrada, 112/1 - zahrada a

1067/31  –  ostatní  jiná  plocha  a  komunikace  v celkové  výměře  1 872  m2  za
prodejní cenu 25- Kč/1 m2

4. prodej pozemků v k.ú. Chmelík, parcela č. 1067/50 – ostatní jiná plocha, 1067/51
– ostatní jiná plocha v celkové výměře 114 m2 za prodejní cenu 25,- Kč/1 m2

5. prodej pozemků v k.ú. Chmelík, parcela č. 1067/52 – ostatní jiná plocha, 1067/53
– ostatní jiná plocha, 113/2 – zahrada a 111/2 – zahrada v celkové výměře 415 m2
za prodejní cenu 25,- Kč/ 1 m2 

6. koupi pozemku v k.ú Chmelík, č. parcely 109/9 - zahrada o výměře 2 m2
7. žádost o sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč Mateřské škole Karle na diagnostický

program Isophi sloužící k pedagogické diagnostice
8. dohody o provedení práce na práce v lese a údržbu obecního vodovodu, strojní

údržba a opravy 
9. snížení ceny palivového dřeva pro důchodce na 500,- Kč za/1 m3 
10. prominutí poplatku za pronájem kulturního domu a sportovního zázemí pro Svaz

žen Chmelík, SDH Chmelík a Dětský soubor Chmelíček

           bere na vědomí:

1. informaci  o  vyúčtování  ke  smlouvě  o  poskytnutí  finančního  příspěvku  Farní
Charity Litomyšl na příspěvek ve výši 10 000,- Kč 

2. informaci  o  možnosti  nabídky  pozemků  k pronájmu  od  Státního  pozemkového
úřadu v k.ú. Chmelík

3. informaci o Svatomartinském lampionovém průvodu dne 10.11. 2022
4. informaci o vítání občánků dne 20.11. 2022

     František Kunart                                                 Lukáš Vopařil
        starosta obce                                              místostarosta

Ve Chmelíku dne 11.11. 2021
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