OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 15. 12. 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 15. 12. 2018 takto:
1. Svazek obcí Haberska
2. LD Chraňbož
3. Rozpočtové opatření č. 8, 9/2018
4. Rozpočtové provizorium
5. DSO Plynofikace Ledečska
6. Žádost o dotace
7. Prodej pozemku
8. Dodatek smlouva AVE
9. Pozemkové úpravy Chlum u Zbýšova
10. Spisový řád obce
11. Nařízení vlády č.202/2018
12. Různé, Diskuse

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 15. 12. 2018 byl schválen.
1. Předsedající informoval zastupitele o průběhu schůze DSO Haberska , která se konala
dne 22.11.2018 v habrech .
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere informace ze schůze DSO Haberska na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1-15-12-18 bylo schváleno.
2. Pan Vrána , zástupce obce v LD Chraňbož seznámil zastupitele s průběhem členské
schůze LD konané 11. 12. 2018 v Leštině. Na členské schůzi bylo nově zvoleno
představenstvo LD a kontrolní komise LD. Předsedou představenstva zůstává nadále
Chrtníč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z členské schůze LD Chraňbož na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-15-12-18 bylo schváleno.
3. Účetní obce p. Prosová předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření č. 8,
9/2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.8, 9/2018
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3-15-12-18 bylo schváleno.
4.
Účetní obce p. Prosová podala návrh na schválení rozpočtového provizoria a pravidla
rozpočtového provizoria pro rok 2019, do schválení řádného rozpočtu pro rok 2019.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019 do schválení
řádného rozpočtu.

Pro:7

Proti: 0

Usnesení č. 4-15-12-18 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5. Předsedající informoval zastupitele o průběhu schůze DSO Plynofikace Ledečska ,
která se konala dne 20. 11. 2018 V Leštině. Předložil zastupitelům schválený rozpočet
na rok 2019 a rozpočtové opatření č.3/ 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou informace z DSO Plynofikace Ledečska, schválený rozpočet
DSO Plynofikace Ledečska 2019 a rozpočtové opatření č.3/2018 DSO na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5-15-12-18 bylo schváleno.
6. Předsedající požádal zastupitele o souhlas s podáním žádostí o dotace na
- zpevněné plochy pod kontejnery na odpad – Kraj Vysočina
- oprava fasády budovy OÚ- MMR
- oprava brány hřbitova , oprava zvoničky a křížku na návsi – MMR, MZE.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádostí o dotaci na zpevněné plochy pod
kontejnery, opravu hřbitovní brány, opravu zvoničky, opravu fasády na budově
OÚ.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-15-12-18 bylo schváleno.
7. Předsedající předložil zastupitelům žádost p. Adély Dvořákové, Mírová 3336,
Havlíčkův Brod o koupi pozemku p.č. 1766/4 v k.ú. Chrtníč o výměře 950 m2 pro
stavbu RD. Záměr prodeje pozemku byl odsouhlasen zastupitelstvem dne 14. 11. 2018
a zveřejněn na úřední desce ve dnech14. 11. 2018 – 1. 12. 2018. Prodej pozemku se
uskuteční za podmínek prodeje obecních pozemků schválených zastupitelstvem obce.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1766/4 v k.ú.chrtníč o výměře 950 p.
Adéle Dvořákové, Mírová 3336, Havlíčkův Brod. za podmínek prodeje obecních
pozemků schválených zastupitelstvem obce.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 7-15-12-18 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

8.
Předsedající
seznámil
zastupitele
s dodatkem
č.
7
smlouvy
S100295/05325284/001/2007 mezi AVE Cz odpadové hospodářství s.r.o. a obcí
Chrtníč, na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy č. 7 mezi AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. a obcí Chrtníč, na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8-15-12-18 bylo schváleno.
9.
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem pozemkových úprav Chlum u Zbýšova.
Jde o pozemky LD Chraňbož. Obec při jednání o pozemkových úpravách zastupuje
ředitel LD p. Kronovit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh pozemkových úprav Chlum u Zbýšova .
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-15-12-18 bylo schváleno.
10.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení Spisový a skartační řád obce Chrtníč.
Navrhuje schválit jeho platnost od 1.1.2019
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Spisový a skartační řád obce Chrtníč s platností od 1. 1.
2019
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10-15-12-18 bylo schváleno.
11.
Předsedající seznámil zastupitele s nařízením vlády č.202/2018. Předsedající navrhuje
ponechat plat na zákonné minimální výši, kterou tato vyhláška nařizuje , tj. 11 800,Kč hrubé mzdy. Předsedající navrhuje ponechat odměny ostatních zastupitelů ve
stávající výši, schválené zastupitelstvem obce 31. 10. 2018 .
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere informace vyplývající z nařízení vlády č.202/2018 na vědomí,
schvaluje odměnu starosty obce ve výši 11 800,- Kč hrubé mzdy a stávající výši
schválené zastupitelstvem dne 31. 10. 2018.

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11-15-12-18 bylo schváleno.
12.
Předsedající seznámil zastupitele :
- uhrazením faktury za nákup pozemků od Povodí Vltavy s.p.
- konání turnaje ve stolním tenise 26. 12. 2018
- zrušení svozu odpadů dne 1. 1. 2019
- silvestrovském ohňostroji
- průběhem těžby a prodeji dřeva v obecním lese
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.

Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12-15-12-18 bylo schváleno.

Zapsal : Jakub Vavřička dne 20. 12. 2018
Ověřil:

Roman Čálek
starosta obce

