
  Výpis  usnesení ze zápisu  
ze 4.  zasedání zastupitelstva obce Čímice,  
které se konalo v pátek  dne 08. 09. 2021  

od 18.00 hod. v budově Obecního úřadu v Čímicích. 
 

Usnesení číslo 19/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice 
v roce 2021. 
 

Usnesení číslo 20/2021: 
 
Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele paní Z. V.  a ověřovateli zápisu  pana T. M.  a 
pana  V. K.  
 

Usnesení číslo 21/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice bere zprávu starosty na vědomí. 
 
 
Usnesení číslo 22/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje a přijímá neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje ve 
výši 500.000,- Kč na opravu komunikace Čímice – Benešův Mlýn. 
 
Usnesení číslo 23/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje a přijímá investiční dotaci od Plzeňského kraje ve výši 
69.242,- Kč na osazení orientačních ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel v obci Čímice. 
 
 
Usnesení číslo 24/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje zhotovitele na osazení orientačních ukazatelů 
rychlosti projíždějících vozidel v obci Čímice firmu SOVT – RADIO s.r.o. IČ: 47238810 se 
sídlem Vodňany, Budějovická čp. 1320, 389 01 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
o dílo s výše uvedenou firmou. 
 
 
Usnesení číslo 25/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje bezúplatný převod pozemku číslo 1008/2 
v katastrálním území Čímice u Sušice, odděleného z pozemku parcelní číslo 1008 na 
základě Geometrického plánu číslo 210-75/2016 do vlastnictví obce Čímice podle § 7 odst. 
2 zák.číslo 503/2012 Sb. o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 



Usnesení číslo 26/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje bezúplatný převod pozemku číslo 2114 v kat.území 
Čímice u Sušice podle § 7 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona číslo 503/2012 o státním 
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
 
Usnesení číslo 27/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje zhotovitele nového oplocení na pozemcích číslo 
parcelní 343 – v jeho horní části, p.p.č. 346 – spodní část, st.p.č. 111 – spodní část 
pozemku,vše v kat. území Čímice u Sušice,  o celkové výměře 130m,  firmu Plotana – Mgr. 
Marcel Bezděk, IČ: 04864034, Kvapilova 14, 339 01 Chudenice, za cenu 156.144,- Kč včetně 
21 % DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
 

 
Usnesení číslo 28/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice  neodvolává na návrh Mgr. Y. H. starostu obce .  
 

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

Mgr. Josef Jeřábek   v.r.                                                                            Ján Marinčin v.r. 
starosta obce                                                                                              místostarosta obce 


