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Výpis  usnesení ze zápisu č. 4/2019 
ze zasedání zastupitelstva obce Čímice, které se konalo ve čtvrtek  dne 16.8.2019 od 18.00 

hod. v budově Obecního úřadu v Čímicích. 
 

Usnesení číslo 26/2019: 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  program veřejného zasedání. 
 
 
Usnesení číslo 27/2019: 
Zastupitelstvo schvaluje jako zapisovatelku pí. Mgr. Yvettu Horejšovou a ověřovateli zápisu   
pana J. Vojáka  a pana J. Jindřicha.  
 
 
Usnesení číslo 28/2019: 
Zastupitelstvo obce bere zprávu starosty obce na vědomí a zároveň schvaluje vytvoření 
účtu číslo 115- 9894860237/0100 v KB Sušice pro potřeby oprav vodovodního řadu 
v Čímicích a složení částky 100.000,- Kč jako rezervu na profinancování obnovy vodovodu a 
kanalizace.   
Jedná se o období do roku 2009 – 2018.  
Dále zastupitelstvo obce schvaluje roční příspěvek na výše uvedenou rezervu v částce 
100.000,- Kč ročně, počínaje rokem 2019. Příslušná směrnice bude dopracována 
dodatečně.  
 
 
Usnesení číslo 29/2019: 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh znaku číslo 2 – Sníženě dělený štít. Nahoře v zeleném 
poli jsou zkříženy procesní tlapatý kříž a berla závitem doleva, obojí zlaté, dole přeložené 
stříbrnou otevřenou knihou v červených deskách. Dole polcené pole, vpravo stříbrno-
modře třikrát dělené, vlevo červené. Dále zastupitelstvo obce schvaluje návrh vlajky číslo 
2/2 : List tvoří dva vodorovné pruhy v poměru 5:3. V horním zeleném pruhu jsou zkříženy 
procesní tlapatý kříž a berla závitem doleva, obojí žluté, dole přeložené bílou, otevřenou 
knihou v červených deskách. Druhý pruh je polcený, k žerďovému kraji bílo-modře třikrát 
dělený a k vlajícímu okraji červený.  
  
 
Usnesení číslo 30/2019: 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  strategický plán rozvoje sportu obce na roky 2019-
2023. 
 
 
Usnesení číslo 31/2019: 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje OZV č.1 o pohybu psů a jiného zvířectva na území 
obce Čímice. 
 
 
Usnesení číslo 32/2019: 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  OZV č. 2 o místním poplatku ze psů. 
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Usnesení číslo 33/2019: 
Zastupitelstvo obce Čímice schvaluje  rozpočtové opatření číslo 3/2019 tak, jak bylo 
předloženo ke schválení. 
 
 
 
………………………………………                                                              ……………………………………… 
Mgr. Josef Jeřábek                                                                                           Ján Marinčin 
starosta obce                                                                                                    místostarosta obce 


