OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 22.6.2016
Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 7 zastupitelů.
Program:
1. Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na doplnění
programu o následující body:
- Úprava rozpočtu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 22. 6. 2016
uvedené body takto:

doplněný o výše

1. Schválení programu zasedání
2. Revitalizace potoka
3. Svazek obcí Haberska
4. Informace LD Chraňbož
5. Údržba zeleně
6. Svazek Plynofikace Ledečska
7. Nákup pozemku
8. Úprava rozpočtu
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
2. Předsedající seznámil zastupitele s výsledky schůzky zástupců obce, Povodí Vltavy
a.s., AOPK a projekční firmy ohledně revitalizace potoka a stavby MVN na toku
Radinovka. Stanovisko Povodí Vltavy a.s. je k zamýšlenému projektu dle jeho
zástupce souhlasné, přesto však upozornil na některé podmínky, které by musela
obec před vlastní realizací splnit. Nejzásadnější informací bylo stanovisko
zástupkyně AOPK, která informovala o tom , že došlo ke změně dotačních
podmínek a na uvedený projekt nelze čerpat 100% z dotací na ÚSES. Předsedající
navrhl na základě této nové informace uvedenou revitalizaci v původním rozsahu

celého koryta potoka k Radinovu nerealizovat, nechat však zpracovat projektovou
dokumentaci na rybník a případnou drobnou revitalizaci přítoku . To vše za
podmínky, že nebude firmou Krajinoprojekt zvýšena částka za cena za projekt .
S vlastní realizací se vyčká na vhodný dotační titul. Před hlasováním byla dána
zastupitelům možnost se k uvedenému bodu vyjádřit. Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s pokračováním projekčních prací na stavbu rybníka a
revitalizace jeho přítoku .

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-22-6-16 bylo schváleno.
3. Předsedající seznámil zastupitele s průběhem zasedání Svazku obcí Haberska(dle

zápisu ze schůze), které se konalo 17. května v Bačkově. Předsedající předložil
zastupitelům:
-zprávu o hospodaření svazku a závěrečný účet Svazku za rok 2015,
-zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2015
-rozpočtový výhled svazku.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.
Návrh usnesení:
-Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření svazku a závěrečný účet
svazku za rok 2015.
-Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí za rok 2015
-Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým výhledem svazku.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-22-6-16 bylo schváleno
4. Předsedající informoval zastupitele o průběhu členské schůze LD Chraňbož ( dle
zápisu z členské schůze), konané 26.dubna 2016. P. Vrána , předseda
představenstva LD Chraňbož, informoval zastupitele o činnosti LD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z členské schůze LD a informace
předané předsedou představenstva LD..

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-22-6-16 bylo schváleno.
5. Předsedající seznámil zastupitele s náklady na údržbu a vysekávání obecních cest a
navrhl zakoupit samojízdný mulčovač ( předveden univerzální stroj od firmy Dakr) a
křovinořez. Náklady na údržbu cest se tak výrazně sníží.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem mulčovače Dakr a křovinořezu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-22-6-2016 bylo schváleno.
6. Předsedající informoval zastupitele o průběhu schůze svazku obcí Plynofikace
Ledečska(dle zápisu ze schůze ), která se konala 21.2.2016 v Leštině. Zastupitelům
předložil:
- zprávu o ,,Výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Plynofikace Ledečska za rok 2015“.
- závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska za rok 2015 (Dle
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že závěrečný účet svazku ,
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, nebyl zveřejněn vhodným
způsobem a ve vhodném rozsahu v obcích , které jsou členy. Dále bylo zjištěno , že
návrh rozpočtu na rok 2015 nebyl zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném
rozsahu. )
- účetní uzávěrku dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska za rok 2015
- rozpočet dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska na rok 2016.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
-Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska za rok 2015.
-Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet dobrovolného svazku Plynofikace
Ledečska ,,s výhradou.“
-Zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku dobrovolného svazku obcí Plynofikace
Ledečska za rok 2015.
-Zastupitelstvo schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Plynofikace
Ledečska na rok 2016.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-22-6-2016 bylo schváleno.
7. Předsedající seznámil zastupitele s možností odkoupení části pozemku p.č. 1901
v k.ú. Chrtníč o výměře 280m2 u nádrže od p.Prorokové (jde o pozemek pod sušáky
na hadice ) P .Proroková po předběžném jednání s prodejem souhlasí .
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.Jiný
návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup části pozemku p.č 1901 o výměře 280m2 od p.
Prorokové.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-22-6-2016 bylo schváleno.
8. Předsedající přednesl na žádost účetní p. Prosové návrh na úpravu rozpočtu.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-22-6-16 bylo schváleno

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

