
Výpis  usnesení ze zápisu č. 5/2019 
ze zasedání zastupitelstva obce Čímice, které se konalo ve čtvrtek  dne 8.11.2019 od 18.00 

hod. v budově Obecního úřadu v Čímicích. 
 

Usnesení číslo 34/2019: 
 
Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele paní  Mgr. Yvettu Horejšovou   a ověřovateli 
zápisu paní  Olgu Štibitzovou a paní Miloslavu Heřmanovou.  
 

Usnesení číslo 35/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje   program veřejného zasedání. 
 

Usnesení číslo 36/2019: 
 
Zastupitelstvo obce bere zprávu starosty obce na vědomí.  
 
Usnesení číslo 37/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti 
k projednávání přestupků mezi obcí Čímice a městem Sušice a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy. 
 
Usnesení číslo 38/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  Rozpočtové opatření č. 4/2019, které bylo schváleno 
starostou obce dne 25.10.2019 na základě schválené kompetence k provádění těchto změn 
Zastupitelstvem obce dne 20.12.2018 usnesením číslo 28/2018. 
 

Usnesení číslo 39/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje OZV č. 3/2019, kterou se vydává Požární řád obce 
Čímice. 
 
Usnesení číslo 40/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  OZV č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území obce Čímice 
 

 
Usnesení číslo 41/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  OZV č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Čímice 
 

 



Usnesení číslo 42/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  Nařízení č. 6/2019 o zákazu podomního a pochůzkového 
prodeje na území obce Čímice 
 

Usnesení číslo 43/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje přistoupení obce Čímice do Sdružení místních samospráv ČR 
na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky 
a  
ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu 
sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.  
 

Usnesení číslo 44/2019: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje přípravu změny č. 2 Územního plánu obce Čímice 
a  
ukládá starostovi obce oslovení zhotovitele změny číslo 1 ÚP Čímice, Akad. Architekta Václava 
Šmolíka, ČKA 737, projednání podmínek změny č. 2, projednání a podepsání příslušné smlouvy o 
dílo, jejíž cena by neměla převýšit částku 70.000,- Kč.   

 
 
 
………………………….                                                                                             ………………………………………  
Mgr. Josef Jeřábek                                                                                           Ján Marinčin 
starosta obce                                                                                                    místostarosta obce 


