
  Výpis  usnesení ze zápisu č. 1/2021 
ze zasedání zastupitelstva obce Čímice, které se konalo v pátek  dne 09. 04. 2021  

od 18.00 hod. v budově Obecního úřadu v Čímicích. 
 

Usnesení číslo 1/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice 
v roce 2021. 
 

Usnesení číslo 2/2021: 
 
Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele Mgr. Y.H. a ověřovateli zápisu   pana M.B. a 
pana J. V.  
 

Usnesení číslo 3/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice bere zprávu starosty na vědomí.  
 
Usnesení číslo 4/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice bere rozpočtové opatření číslo 2/2020, které bylo schváleno 
starostou obce dne 30.12.2020 na základě schválené kompetence k provádění těchto změn 
zastupitelstvem obce dne 20.10.2018 usnesením číslo 28/2018, na vědomí . Viz příloha č. 3 
 
 
Usnesení číslo 5/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice revokuje z finančních důvodů své usnesení číslo 22/2020 ze dne 
22.5.2020.   
 
Usnesení číslo 6/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje na základě doporučení výběrové komise zhotovitele 
projektu akce „ Stavební úpravy požární zbrojnice Čímice“ firmu EGF, spol. s r.o., IČ: 
00871192 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo na výše uvedený projekt.   
 
 
Usnesení číslo 7/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice souhlasí s odprodejem 17 m² z majetku obce manželům H. a 
pověřuje starostu obce podpisem příslušných smluv.  
 
Usnesení číslo 8/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje výběrovou komisi k výběrovému řízení na zhotovitele 
neinvestiční akce : „ Oprava komunikací Čímice-Benešův mlýn“. Vše v katastrálním území 
Čímice u Sušice a na základě doporučení výběrové komise pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy o dílo s vítězem tohoto výběrového řízení. 



 
    
 
Usnesení číslo 9/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje zakoupení nového vozidla pro potřeby jednotky JSDH 
Čímice a pověřuje starostu přípravou a podáním příslušných žádostí k čerpání dotace na 
zakoupení tohoto vozidla. 
 
 
Usnesení číslo 10/2021: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje nákup orientačních ukazatelů rychlosti projíždějících 
vozidel v obci Čímice jen v případě obdržení dotace ve výši 75 % nákladů.  
 
  
 
 
 
 
………………………….                                                                                             ……………………………………… 
Mgr. Josef Jeřábek   v.r.                                                                                        Ján Marinčin v.r. 
starosta obce                                                                                                          místostarosta obce 


