OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 12.12.2015
Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 7 zastupitelů.
Program:
1.Smlouva ZOD Habry
2.Rozpočtové provizorium
3.Úprava rozpočtu 2015
4. Obchod
5. Nájemní smlouva p. Proroková
6. Dotace POV 2016
Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na doplnění
programu zasedání o následující body:
Dotace AOPK 2016
Příloha TDO
Projekty ozelenění
Projekty revitalizace Radinovka a MVN
Smlouva HBH odpady
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům programu
vyjádřit. Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání 12.12. 2015
1.Smlouva ZOD Habry
2.Rozpočtové provizorium
3.Úprava rozpočtu 2015
4. Obchod
5. Nájemní smlouva p. Proroková
6. Dotace POV 2016
7. Dotace AOPK 2016
8. Příloha TDO
9. Projekty revitalizace Radinovka a MVN
10. Smlouva HBH odpady

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program schůze 12. 12. 2015 byl schválen.
1.
Předsedající seznámil zastupitele s upravenou smlouvou na pronájem pozemků se
ZOD Habry. ZOD Habry akceptovalo a do smlouvy zapracovalo všechny připomínky,
které byly zastupitelstvem ke smlouvě vzneseny při jejím projednávání na zasedání dne
2.9.2015
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-12-12-15 bylo schváleno.
2.
Předsedajíci přednesl návrh na rozpočtové provizorium na rok 2016.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují rozpočtové provizorium na rok 2016.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-12-12-15 bylo schváleno.
3.
Předsedající přednesl návrh na rozpočtové opatření č.9 / 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelé s rozpočtovým opatřením č. 9/2015 souhlasí.

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.3 -12-12 -15 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

4.
Nájemce obchodu p. Kejval oznámil ukončení obchodní činnosti v prostorách OÚ k 10.
lednu 2016. Byly osloveny firmy provozující obchody s potravinami v okolních obcích,
zdali by neměli zájem obchod v Chrtníči provozovat za stejných podmínek, jako měl
p.Kejval. Nikdo z oslovených nabídku nepřijal. V tomto týdnu přednesla žádost o
pronájem obchodu současná prodavačka p. Havlasová. Zároveň přednesla žádost o
finanční podporu na nákup zboží do obchodu.
Zastupitelé se v rozpravě shodli, že je třeba obchod v obci zachovat a zveřejnit záměr
obce na pronájem nebytových prostor v budově OÚ k provozování obchodu se
smíšeným zbožím.
Žádost p. Havlasové o případnou půjčku na nákup zboží byla zastupiteli podpořena .
Výše částky bude známa po provedené inventuře v měsíci lednu. Půjčka bude
bezúročná, výše splátek bude určena až dle výše půjčky tak, aby doba splatnosti byla
co nejkratší.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor
v budově OÚ k účelu provozování prodejny smíšeného zboží. Zastupitelé
zároveň souhlasí s případnou půjčkou p. Havlasové na nákup zboží od p. Kejvala.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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

5.
Předsedající informoval zastupitele o žádosti p. Prorokové, nájemkyně pozemků p.č.
1637 a 1638 v kú Chrtníč, o ukončení nájmu těchto pozemků. Předsedající navrhl této
žádosti vyhovět. Zároveň navrhl zveřejnit záměr dalšího pronájmu pozemku p.č. 1637,
pozemek p.č. 1638 se již pronajímat nebude, je zalesněn. Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy k pozemkům p.č.1637 a1638
v k.ú Chrtníč s p. Prorokovou . Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu
pozemku p.č.1637
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.5-12-12-15 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

6.
V roce 2016 budou opětovně poskytovány dotační prostředky z fondu POV . Bude li
obec o dotaci žádat , je třeba ji podat v lednu 2016 a zároveň v žádosti uvést , na co
bude určena. Předsedající navrhuje žádost podat a její účelovost směřovat na celkovou
rekonstrukci autobusové čekárny a úpravu okolí čekárny (chodník , zeleň, pomník
padlých).
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci z programu POV 2016 a její účelovost
směřovat na rekonstrukci autobusové čekárny.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-12-12-15 bylo schváleno.
7.
Na počátku roku se rovněž podávají prostřednictvím AOPK žádosti o dotace na
ozelenění. Předsedající navrhl podat žádosti na ozelenění cesty p.č.1998 a parcely
č.1751. Pro podání žádosti je třeba zpracovat projekt. Předsedající navrhl oslovit na
zpracování projektů p. Martínka – Konifery Žehušice , který již v minulosti projekty
zpracovával a zná problematiku požadavků AOPK na projekt.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podání žádostí ozelenění parcel 1998 a 1751 na AOPK a
zpracování projektu p. Martínkem.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-12-12-15 bylo schváleno.

8.
Zastupitelé byli seznámeni s přílohou č.4 k vyhlášce č.1/2012 ( skutečné náklady
rozúčtování plateb odpadů za rok 2014).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.8-12-12-15 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

9.
Proběhlo jednání se zástupci projekčních firem na případnou revitalizaci toku potoka
Radinovka a výstavbu MVN. Z oslovených firem, které reagovali na výzvu, splňují
podmínky zákona o projektování v ÚSES ( oprávnění projektování v ÚSES je potřebné
pro získání dotace v maximální možné výši) pouze fy Krajinoprojekt s.r.o. Praha a fy.
Envicons s.r.o. Pardubice. Čeká se na cenové nabídky projekčních prací.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-12-12-15 bylo schváleno.
10.
Firma HBH odpady zaslala návrh smlouvy na odvoz odpadů , která byla zastupitelům
předložena k seznámení.
Předsedající navrhl schválit předloženou smlouvu s HBH odpady.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na odvoz tříděných odpadů s firmou HBH
odpady.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-12-12-15 bylo schváleno

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

