OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 29. 3. 2018
Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 7 zastupitelů.
Program:
Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na schválení
programu jednání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 29. 3. 2018 takto:
1. Informace z LD Chraňbož
2. DSO Plynofikace Ledečska
3. DSO Haberska
4. Prořez stromů – cenová nabídka
5. Brigády
6. Broušení parket sál
7. Rekonstrukce místní komunikace
8. Rekonstrukce kuchyně restaurace v č.p. 52
9. Žádost o dotace
10. Těžba v obecním lese
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 dne 29. 3. 2017 byl schválen.
1. Zástupce obce v LD Chraňbož p. Vrána, informoval zastupitele o dění v LD, seznámil
zastupitele o jednáních s firmou Stavokomp, která má provádět rekonstrukci objektu
LD. Vysvětlil zastupitelům důvody, pro které požaduje firma Stavokomp doplatek
k ceně, která byla dána výběrovým řízením. Navrhl zastupitelům k posouzení zvýšení
částky doplatku firmě Stavokomp nad částku z výběrového řízení o 1,5 mil. Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD na vědomí a souhlasí s navýšením ceny stavby
oproti ceně ve výběrovém řízení o 1,5 mil. Kč .

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-29-3-18 bylo schváleno.
2. Předsedající seznámil zastupitele s průběhem členské schůze DSO Haberska, konané
v Tisu. Zároveň předložil zastupitelům závěrečný účet DSO Haberska za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z členské schůze DSO Haberska.
Zastupiteslstvo schvaluje závěrečný účet DSO Haberska za rok 2017 .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-29-3-18 bylo schváleno.
3. Předsedající seznámil zastupitele s průběhem členské schůze DSO Plynofikace
Ledečska. Zároveň předložil zastupitelům závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska
za rok 2017.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z členské schůze DSO Plynofikace
ledečska. Zastupiteslstvo schvaluje závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za
rok 2017.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-29-3-18 bylo schváleno.
4. Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Pavouci s.r.o. na
bezpečnostní prořez a zpevnění statiky stromů v obci. Do cenové nabídky byly
zařazeny i stromy v majetku KSUSV. Po jednání se zástupcem KSUSV bylo
dohodnuto, že údržbu stromů v majetku správy bude KSUSV řešit sama. Z ceny
prořezu budou tyto stromy odečteny.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou firmy Pavouci s.r.o. na prořez stromů
a s realizací tohoto prořezu firmou Pavouci s.r.o..

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-29-3-18 bylo schváleno.
5.
Předsedající navrhl zvýšení hodinové sazby za brigádnickou činnost pro obec na
8o,- Kč za hod.
Byla projednána brigádnická činnost zastupitelů .
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení hodinové sazby za 1 hod. práce na 80,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje, aby zastupitelé Jakub Vavřička a Milan Poláček
v období od. 1. 4. 2018-31. 12. 2018 pracovali na „Dohodu o provedení práce
pro obec Chrtníč “ při údržbě veřejné zeleně a ostatních údržbářských pracích
v obci. Odměna za DPP bude vyplácena měsíčně v měsíci, kdy budou tyto práce
prováděny.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-29-3-18 bylo schváleno.

6.
Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Truhlářství Ostatnický na
broušení parket v sále . Broušení může být provedeno s tmelením spár nebo bez
tmelení. Zastupitelé v rozpravě rozhodli o variantě s tmelením spár. Broušení bude
realizováno v letních měsících.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou Truhlářství Ostatnický na broušení parket
v sále a realizací tohoto broušení firmou Truhlářství Ostatnický.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-29-3-18 bylo schváleno.
7.
Předsedající předložil zastupitelům návrh na rekonstrukci místní komunikace na p.č.
1218/7 Chrtníč. Rekonstrukce by spočívala v opravě obrubníků (cca. 450 bm)
kanalizačních vpustí (12 ks) a pokládce asfaltového povrchu (cca.1600m2).

Předsedající navrhl zadat opravu obrubníků a kanalizačních vpustí firmě Zbyněk Petr
– zemní práce. Cena za pokládky obrubníků a cena výměny vpustí bude určena
individuálně , dle složitosti opravy. Nákup chybějících obrubníků (200 bm) provede
přímo obec na základě cenové poptávky. Zároveň budou použity obrubníky zbylé
z minulého roku. Na pokládku asfaltu bude zadána cenová poptávka. Na rekonstrukci
bude použita dotace POVV.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí místní komunikace na p.č. 1218/7 Chrtníč.
Zastupitelstvo souhlasí s realizací pokládky obrubníků a výměny kanalizačních
vpustí firmě Zbyněk Petr – zemní práce .
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem chybějících obrubníků KS 3 přímo obcí.
Zastupitelstvo souhlasí se zadáním cenové poptávky na pokládku asfaltu na
rekonstrukci komunikace.
Zastupitelstvo souhlasí s použitím dotace POVV na rekonstrukci místní
komunikace.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-29-3-18 bylo schváleno.
8.
Předsedající předložil zastupitelům návrh na rekonstrukci kuchyně místní restaurace
v budově OÚ. Navrhl zadat tuto rekonstrukci firmě AQUA-INVEST Praha spol. s.r.o.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s rekonstrukcí kuchyně místní restaurace a její realizací
firmou AQUA-INVEST Praha spol.s.r.o.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení č.8-29-3-18 bylo schváleno.
9.
Předsedající předložil zastupitelům možnost čerpání dotace na úpravu kontejnerových
stání na tříděný odpad a dotace na zabezpečení obecního majetku poskytovaných
Krajem Vysočina. Navrhl podat žádost o tyto dotace na EZS do nové kanceláře OÚ a
na zámkovou dlažbu pod kontejnery.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí o dotace na EZS do nové kanceláře OÚ a na
zámkovou dlažbu pod kontejnery.

Pro:7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.9-29-3-18 bylo schváleno.

10.
Předsedající informoval zastupitele o provedené těžbě v obecním lese .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace o těžbě na vědomí .

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-29-3-18 bylo schváleno.

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

