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LLee  oonnzzee  JJaannvviieerr  ddeeuuxx  mmiillllee  ddiixx--sseepptt,,  àà  ddiixx  nneeuuff  hheeuurreess  ttrreennttee,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--

llee  RRooii,,  llééggaalleemmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  àà  ddoommiicciillee  ppaarr  ééccrriitt  llee  0033  JJaannvviieerr  22001177,,  ss''eesstt  rrééuunnii  SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  

HHôôtteell  ddee  VViillllee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE,,  MMaaiirree..    

 

 

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   pp rr éé ss ee nn tt ss  : 

 

MM. GUILLAUME Didier, DIGUET Patrice, BRAHIMI Nadia, ID ELOUALI Ali, DESPRES Catherine, AOUMMIS Hassan, 

MASSÉ Elodie, ARNAUD Anne Marie, LUC Nadine, JUHEL Françoise, ROCHE Gabriel, BENKAHLA Malika, ENNAOURA 

Hafid, TISLER Frédéric, HERVY Patrick, BOIVIN Bernard, CATOIRE Marion, ATHÉA Bernard, GUINNERY Annick, BLOUIN 

VALENTIN Anne, MORO Christiane, GRASSET-PRIAN Chantal, RIFFAUD Isabelle, ZIEGELMEYER Laurent, BELLIER Carole, 

GILLERY Ludovic, MELY Laurent, LEONCE Vanessa, ALIROL Béatrice, BRIENNON Jean Marc, PANETTA Tonino, COELHO 

Vasco, BERCIER Corinne, FRANCISOT Amandine, OSTERMEYER Sushma, DRUART Frédéric, SALIM Malika, THIAM 

Moustapha, BARON Monique. 

 

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   rr ee pp rr éé ss ee nn tt éé ss  :  

 

M DUPUY Gilles mandat à Mme DESPRES Catherine 

Mme LEROY Sylvie mandat à Mme BRAHIMI Nadia 

M. NEUVILLE Christophe mandat à M. ROCHE Gabriel 

 

ÉÉ tt aa ii tt   aa bb ss ee nn tt  : M. PERYAGH Yves 

 

SS ee cc rr éé tt aa ii rr ee   dd ee   ss éé aa nn cc ee  : Mme Vanessa LEONCE 

  

 

 

 

 

Après avoir procédé à l'appel nominal des conseillers en exercice et constaté que le quorum était atteint pour la 

validité des délibérations, Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée l’ordre du jour de la présente 

séance qui est adopté à l’unanimité. 

 

Après examen des dossiers : 
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  FINANCES  

1177..000011  

AApppprroouuvvee  llee  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  22001177,,  bbuuddggeett  pprriinncciippaall,,  cchhaappiittrree  ppaarr  cchhaappiittrree  ppoouurr  lleess  sseeccttiioonnss  

dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  aarrrrêêttéé  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 19 225 467,00         19 225 467,00         

FONCTIONNEMENT 71 526 817,00         71 526 817,00         

TOTAL 90 752 284,00     90 752 284,00     

BUDGET

PRINCIPAL

MOUVEMENTS BUDGETAIRES

  

1177..000022  

AApppprroouuvvee  llee  bbuuddggeett  aannnneexxee  ddeess  ppaarrkkiinnggss  22001177,,  cchhaappiittrree  ppaarr  cchhaappiittrree  ppoouurr  lleess  sseeccttiioonnss  

dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  aarrrrêêttéé  ccoommmmee  ssuuiitt  :: 

DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT 458 404,00              458 404,00              

FONCTIONNEMENT 829 904,00              829 904,00              

TOTAL 1 288 308,00        1 288 308,00        

BUDGET

PRINCIPAL

MOUVEMENTS BUDGETAIRES

 
 

  

1177..000033  

VVoottee  ddeess  ttaauuxx  dd’’iimmppoossiittiioonn  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177  ::  DDéécciiddee  ddee  ffaaiirree  éévvoolluueerr  lleess  ttaauuxx  dd’’iimmppoossiittiioonn  ddee  ::  

--  33%%  ppoouurr  llaa  ttaaxxee  dd''hhaabbiittaattiioonn,,  ffoonncciieerr  bbââttii  eett  nnoonn  bbââttii  

--  22%%  ppoouurr  llaa  ttaaxxee  dd’’eennllèèvveemmeenntt  ddeess  oorrdduurreess  mméénnaaggèèrreess  

      ssooiitt  ::  

Taux 2017

Taxe d'habitation 24,19%

Foncier bâti 26,09%

Foncier non bâti 124,77%

T.E.O.M 7,14%
  

  DEVELOPPEMENT DURABLE  

1177..000044  

AApppprroouuvvee  lleess  ssttaattuuttss  dduu  SSyynnddiiccaatt  mmiixxttee  AAuuttoolliibb’’  eett  VVéélliibb’’  MMééttrrooppoollee,,  ddeemmaannddee  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  VViillllee  àà  ccee  

ssyynnddiiccaatt  ppoouurr  llaa  ccoommppéétteennccee  ooppttiioonnnneellllee  ««  VVéélliibb’’  »»,,  ddéécciiddee  ddee  ttrraannssfféérreerr  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  llooccaattiioonn  ddee  

vvééllooss  eenn  lliibbrree--sseerrvviiccee  aauu  SSyynnddiiccaatt,,  ssoolllliicciittee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ttrrooiiss  ssttaattiioonnss  VVéélliibb’’  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  eett  ddééssiiggnnee  

MM..  AAllii  IIdd  EEll  OOUUAALLII  ccoommmmee  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  aauu  SSyynnddiiccaatt  eett  MMmmee  NNaaddiiaa  BBRRAAHHIIMMII  eenn  ttaanntt  qquuee  

ssuuppppllééaannttee.  

  TRAVAUX – URBANISME – CADRE DE VIE 

1177..000055  

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ppaasssseerr  aavveecc  llee  SSEEDDIIFF  rreellaattiivvee  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  ssoouuss--ssooll  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  ssiissee  

««  ssqquuaarree  dduu  1199  mmaarrss  11996622  »»  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  oouu  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  

yy  aafffféérreenntt..  

1177..000066  

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ppaasssseerr  aavveecc  llaa  SSTTRRAAVV,,  rreellaattiivvee  àà  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  aannggllee  ddee  

ll’’aavveennuuee  VViiccttoorr  HHuuggoo  eett  ddee  ll’’aavveennuuee  dd’’AAllffoorrttvviillllee  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  

ccoonnvveennttiioonn  oouu  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  yy  aafffféérreenntt..  

1177..000077  

AAuuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssoolllliicciitteerr  aauupprrèèss  dduu  SSIIPPPPEERREECC,,  ppoouurr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  mmaaîîttrriissee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  ddee  

ll’’ééccllaaiirraaggee  ppuubblliicc,,  uunnee  ssuubbvveennttiioonn  eett  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss  àà  cceettttee  ddeemmaannddee  ddee  

ssuubbvveennttiioonn  eett  àà  ssoonn  vveerrsseemmeenntt..  

1177..000088  

AApppprroouuvvee  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  llaa  pprroommeessssee  ddee  bbaaiill  ssoouuss  ccoonnddiittiioonnss  ssuussppeennssiivveess  aaiinnssii  qquuee  llee  BBaaiill  

EEmmpphhyyttééoottiiqquuee  AAddmmiinniissttrraattiiff  aavveecc  llee  GGrroouuppee  NNoovviiggèèrree,,  ppoouurr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  rrééssiiddeennccee  ppoouurr  

ffeemmmmeess  eenn  rruuppttuurree  dd’’hhéébbeerrggeemmeenntt  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  pprroommeessssee  ddee  BBaaiill  

EEmmpphhyyttééoottiiqquuee  AAddmmiinniissttrraattiiff  aaiinnssii  qquuee  llee  BBaaiill  EEmmpphhyyttééoottiiqquuee  AAddmmiinniissttrraattiiff  dd’’uunnee  dduurrééee  ddee  5500  aannss..  

1177..000099  

AApppprroouuvvee  llaa  vveennttee  ddeess  ppaarrcceelllleess  2299  eett  3311  vvooiiee  ddeess  RRoosseess  ccaaddaassttrrééeess  eenn  sseeccttiioonn  CC  nn°°6666  eett  CC  nn°°7733  àà  llaa  SSCCII  

33CCMMCC,,  aapppprroouuvvee  llee  pprroojjeett  ddee  pprroommeessssee  ddee  vveennttee  rrééddiiggéé  ppaarr  ll’’ÉÉttuuddee  CCHHEEUUVVRREEUUXX  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  

MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  pprroommeessssee  ddee  vveennttee,,  ll’’aaccttee  aauutthheennttiiqquuee  eett  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  cceettttee  cceessssiioonn..  
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1177..001100  

CCoonnssttaattee  llaa  ddééssaaffffeeccttaattiioonn  ddeess  ppaarrcceelllleess  UU115500pp  eett  UU115511pp  dd’’uunnee  ssuurrffaaccee  ttoottaallee  ddee  115566  mm²²,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  

llaa  cceessssiioonn  àà  SSAADDEEVV  9944,,  pprroonnoonnccee  llee  ddééccllaasssseemmeenntt  ddee  cceess  ppaarrcceelllleess  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  eett  aauuttoorriissee  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ccoonncceerrnnaanntt  ccee  ddééccllaasssseemmeenntt.  

1177..001111  
AApppprroouuvvee  llaa  cceessssiioonn  àà  ll’’eeuurroo  ssyymmbboolliiqquuee  àà  llaa  SSAADDEEVV  9944,,  ddee  115566  mm²²  ddeess  ppaarrcceelllleess  ccaaddaassttrrééeess  UU  115500  eett  UU  

115511  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  aacctteess  lliiééss  àà  cceettttee  pprrooccéédduurree..  

  RESSOURCES HUMAINES 
1177..001122  AApppprroouuvvee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  ddeess  eeffffeeccttiiffss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall..  

1177..001133  

DDéécciiddee  ddee  ss’’aassssoocciieerr  àà  llaa  mmiissee  eenn  ccoonnccuurrrreennccee  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  CCIIGG  ddee  llaa  ppeettiittee  ccoouurroonnnnee,,  eenn  vvuuee  ddee  llaa  

ccoonncclluussiioonn  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  àà  aaddhhééssiioonn  ffaaccuullttaattiivvee,,  ccoouuvvrraanntt  lleess  ggaarraannttiieess  ddeess  rriissqquueess  ffiinnaanncciieerrss  

ddééccoouullaanntt  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  ppoouurr  lleess  aannnnééeess  22001188--22002211  eett  aauuttoorriissee  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  lleess  

ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss  àà  ccee  ccoonnttrraatt..  

  VIE INTERNATIONALE 

1177..001144  
AAccccoorrddee  uunnee  ssuubbvveennttiioonn  ddee  33..550000€€  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  CCoonnttrree--cchhaammppss  ppoouurr  ssoouutteenniirr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaa  

vveerrssiioonn  eenn  5522  mmiinnuutteess  dduu  ddooccuummeennttaaiirree  ««  11  bbiiss,,  cchhrroonniiqquueess  aarrmméénniieennnneess  »»  ddee  JJoocceellyynnee  SSaarriiaann..  

  ENFANCE/ENSEIGNEMENT 

1177..001155  

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ttyyppee  àà  iinntteerrvveenniirr  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  eett  lleess  aauuttrreess  ccoommmmuunneess  

dd’’aaccccuueeiill,,  rreellaattiivvee  àà  llaa  rréécciipprroocciittéé  ttaarriiffaaiirree  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ssccoollaaiirree  eett  lleess  aaccttiivviittééss  ppéérriissccoollaaiirreess  

eett  eexxttrraassccoollaaiirreess  eett  aauuttoorriissee  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ccoommmmuunneess..  

  ADMINISTRATION GENERALE 

1177..001166  

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  iinntteerrvveenniirr  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  eett  llee  CCoommiittéé  

ddee  jjuummeellaaggee,,  ffiixxaanntt  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  22001177  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  cceettttee  

ccoonnvveennttiioonn  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  aauuttrreess  ddooccuummeennttss  àà  vveenniirr..  

1177..001177  

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddee  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  eett  llee  

CCeennttrree  CCoommmmuunnaall  dd’’AAccttiioonn  SSoocciiaallee  ppoouurr  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  eett  llaa  ccoonnvveennttiioonn  qquuii  

ddééffiinniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduuddiitt  ggrroouuppeemmeenntt  eett  aauuttoorriissee  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  

ttoouutt  ddooccuummeenntt  aafffféérreenntt  àà  ccee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddee..  

1177..001188  

AAuuttoorriissee  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  ttrraannssffeerrtt  ééttaabbllii  ppoouurr  llaa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  bbiieennss  

nnéécceessssaaiirreess  àà  ll''eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  ccoommppéétteennccee  aassssaaiinniisssseemmeenntt  aavveecc  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  tteerrrriittoorriiaall  GGrraanndd  

OOrrllyy  SSeeiinnee  BBiièèvvrree..  

1177..001199  

DDééllèègguuee  aauu  MMaaiirree,,  ppoouurr  llaa  dduurrééee  ddee  ssoonn  mmaannddaatt,,  lleess  aattttrriibbuuttiioonnss  éénnuumméérrééeess  aauuxx  aarrttiicclleess  LL..  22112222--2222  
ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
--  AAlliinnééaa  77°°  ::  DDee  ccrrééeerr,,  mmooddiiffiieerr  oouu  ssuupppprriimmeerr  lleess  rrééggiieess  ccoommppttaabblleess  nnéécceessssaaiirreess  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess  

mmuunniicciippaauuxx..    

--  AAlliinnééaa  2244  ::  DDee  ddeemmaannddeerr  àà  ll''ÉÉttaatt  oouu  àà  dd''aauuttrreess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ll''aattttrriibbuuttiioonn  ddee  ssuubbvveennttiioonnss,,  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  ééttaanntt  pprréécciisséé  qquuee  llaa  ddééllééggaattiioonn  ssuussvviissééee  eesstt  uunnee  ddééllééggaattiioonn  ggéénnéérraallee  eett  

ccoonncceerrnnee  ttoouuttee  ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn  eenn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  eett  eenn  iinnvveessttiisssseemmeenntt,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  llaa  nnaattuurree  ddee  

ll’’ooppéérraattiioonn  eett  llee  mmoonnttaanntt  pprréévviissiioonnnneell  ddee  llaa  ddééppeennssee  ssuubbvveennttiioonnnnaabbllee..  

DDiitt  qquuee  lleess  aauuttrreess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  0055  AAvvrriill  22001144  aaccccoorrddaanntt  ddééllééggaattiioonn  aauu  MMaaiirree  eenn  
aapppplliiccaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  LL..  22112222--2222  dduu  CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  rreesstteenntt  iinncchhaannggééeess..  

1177..002200  
DDééccllaarree  qquuee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  aa  rreenndduu  ccoommppttee  ddeess  DDéécciissiioonnss  nn°°  1166..331188  àà  nn°°  1166..338833  pprriisseess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  

àà  ll’’aarrttiiccllee  LL  22112222..2222  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess  

  

  

FFaaiitt  eenn  MMaaiirriiee  àà  CChhooiissyy  llee  RRooii,,  llee  1122  JJaannvviieerr  22001177..  
  
  
  

DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE  
MMaaiirree  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  
VViiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  VVaall--ddee--MMaarrnnee..  


