OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 26.4.2017
Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 6 zastupitelů. Omluven p. Jakub Vavřička
Program:
1. Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na doplnění
programu zasedání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva dne 26. 4. 2017, takto:
1. Schválení programu zasedání
2. Informace z LD Chraňbož
3. Realizace dotace POV
4. Územní plánování
5. Další investice 2017
6. Rozpočtové opatření č.1 – 2017
7. Oprava čekárny

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-26-4-17 bylo schváleno
2.
Pan Vrána, zástupce obce v LD Chraňbož informoval zastupitele o aktuálním dění v LD
a seznámil zastupitele s průběhem členské schůze LD Chrańbož.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z LD .
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-26-4-17 bylo schváleno.
3.
Předsedající informoval zastupitele s podanou žádostí o dotaci POVV na opravu prostor
bývalého obchodu . Firma AQUA-INVEST Praha spol. s.r.o předložila zastupitelům
položkový rozpočet rekonstrukčních prací s částkou 252 291,- Kč včetně DPH. Výše
částky v žádosti o dotaci je 201 000,- Kč
Žádný jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s provedením rekonstrukčních prací v prostorách bývalého
obchodu firmou AQUA-INVEST Praha spol. s.r.o dle předloženého rozpočtu prací .
Vyúčtování dotace POVV bude ve výši částky uvedené v žádosti o dotaci.

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 3-26-4-17 bylo schváleno.
4.
Pro potřeby projednání Zprávy č.2 O uplatňování územního plánu obce, je potřeba
pověřit jednoho ze zastupitelů zastupováním obce při těchto jednáních na městském
úřadě v H. Brodě. Navržen byl starosta obce Roman Čálek.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Romana Čálka zastupováním obce při
projednání Zprávy č.2 o uplatňování ÚP Chrtníč .
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 4 - 26- 4- 17 bylo schváleno.

5.
Předsedající seznámil zastupitele s možnými investicemi v roce 2017. Velká část
prostředků však zůstává vázána na rekonstrukci obrubníků, která je potřeba provést
v rámci opravy silnice přes obec. Termín této opravy a technické podmínky nejsou
doposud pracovníky KSUSV přesně zadány, proto prozatím není možné výměnu
realizovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5- 26 -4- 17 bylo schváleno.

6.
Účetní p. Prosová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1 -2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 1-2017.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-26-4-17 bylo schváleno.

7.
Předsedající navrhl provést v letošním roce opravu autobusové čekárny . Seznámil
zastupitele s návrhem čekárny a cenovou nabídkou Truhlářství Ostatnický ve výši
66 496,-Kč včetně DPH. Stará čekárna bude zdemolována . Bylo navrženo, aby
demolici staré čekárny a přípravné práce pro stavbu provedla firma AQUA-INVEST
Praha splol. s.r.o. Termín realizace je podmíněn dobou letních prázdnin.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou autobusové čekárny firmou Truhlářství Ostatnický
dle předložené cenové nabídky a provedení demoličních a přípravných prací firmou
AQUA-INVEST Praha spol. s.r.o.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.7- 26- 4- 17 bylo schváleno.

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

