
Výpis  usnesení ze zápisu č. 2/2020 
ze zasedání zastupitelstva obce Čímice, které se konalo v pátek  dne 22.5.2020 od 18.00 hod. 

v budově Obecního úřadu v Čímicích. 
 

Usnesení číslo 18/2020: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje   program  2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Čímice 
v roce 2020. 
 

Usnesení číslo 19/2020: 
 
Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatele Mgr. Yvettu Horejšovou a ověřovateli zápisu   
pana/í Václava Javorského a pana/í Václava Kurce .  
 

Usnesení číslo 20/2020: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice bere zprávu starosty na vědomí.  
 
Usnesení číslo 21/2020: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce, účetní závěrku a závěrečný účet 
za rok 2019 včetně zprávy Krajského úřadu pro Plzeňský kraj o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2019 bez výhrad.  Viz příloha č. 3 
 
 
Usnesení číslo 22/2020: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje návrh smlouvy o dílo na  zhotovení dokumentace „ 
Stavební úpravy požární zbrojnice Čímice“ s Mgr. Jiřím Tichým, IČ: 75892235, Horažďovice, 
Mayerova 1065, 341 01, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy..  Viz příloha č. 4 
 
 
Usnesení číslo 23/2020: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje návrh smlouvy o dílo na  zhotovení pasportu 
komunikací správního území obce Čímice s panem Pavlem Marešem, IČ: 745 19 123, 
Strakonice, Dukelská 491, 386 01 Strakonice II, a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy.   Viz příloha č. 5. 
 
 
Usnesení číslo 24/2020: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje zařazení území obce Čímice do územní působnosti 
Místní akční skupiny Pošumaví (MAS Pošumaví), zapsaný spolek na programové období 
2021 – 2027. 
 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje vystoupení ze svazku obcí Prácheňsko z.s.p.o. a 
pověřuje starostu zajištěním tohoto vystoupení. 



 
 
 
Usnesení číslo 25/2020: 
 
Zastupitelstvo obce Čímice jmenuje likvidační komisi drobného a nepotřebného majetku obce 
Čímice  ve složení : 
 
Předseda :       Olga Stibitzová 
 
Člen:                 Mgr. Yvetta Horejšová 
 
Člen:                 Milan Vích 

 
 
Usnesení číslo 26/2020: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 84 odst. 1 zákona o obcích, ve smyslu zákona číslo 
132/2006 Sb., o kronikách obcí, kronikáře obce, paní Zdeňku Vojákovou a pověřuje ji 
vedením kroniky Obce Čímice a doplňujících příloh s účinností od 1.1.2020.  
 
 
 
 
 
 
………………………….                                                                                             ……………………………………… 
Mgr. Josef Jeřábek   v.r.                                                                                        Ján Marinčin v.r. 
starosta obce                                                                                                          místostarosta obce 


