OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 10.2.2016
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:
– Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru
– Žádost o dočasné užití pozemku
– Nákup židlí do hospody
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 10. 2. 2016
uvedené body takto:

doplněný o výše

1. Schválení programu zasedání
2. Pronájem pozemku
3. Rozpočet 2016
4. Projekty revitalizace potoka
5. Věcné břemeno LD Chraňbož
6. Dotace POV
7. Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru
8. Žádost o dočasné užití pozemku
9. Nákup židlí do hospody
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 žádostí p. Matouška o pacht pozemku p.č.1637 o
výměře 3261 m2 v k.ú. Chrtníč.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje pacht pozemku p.č.1637 v k.ú. Chrtníč.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-10-2-16 bylo schváleno.
3. Účetní obce p. Prosová seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu obce pro rok 2016.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne 20.1.2016, sejmut dne 10.2.2016.
Byly projednány jednotlivé kapitoly rozpočtu. V kapitole hasiči byl projednán
předložený „ Návrh rozpočtu SDH Chrtníč na rok 2016“. V rozpravě k tomuto bodu
bylo navrženo a schváleno se předloženým „ Návrhem SDH“ nezabývat .
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Chrtníč na rok 2016.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.3-10-2-16 bylo schváleno
4. Předsedající seznámil zastupitele s cenovými nabídkami projekčních firem na realizaci
projektu revitalizace potoka Radinovka, v rámci biokoridoru BK 18, který je vyčleněn
v územním plánu obce. Z předložených nabídek byla vybrána nabídka firmy
Krajinoprojekt s.r.o.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zahájení projekčních prací firmou Krajinoprojekt s.r.o.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-10-2-16 bylo schváleno.
5. Předsedající informoval o žádosti paní Tatíčkové z Tunochod č.p.36 o zřízení věcného
břemene práva chůze a jízdy na části pozemku 228/3, v k.ú. Tunochody, dle
předloženého geometrického plánu . Uvedený pozemek je v majetku LD Chraňbož.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se zřízením věcného břemene práva chůze a jízdy ve prospěch p.
Tatíčkové na parcele 228/3 v k.ú. Tunochody souhlasí. .

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-10-2-2016 bylo schváleno.
6. Předsedající informoval zastupitele o změně účelu dotace z POV. Dotaci nelze použít
na rekonstrukci autobusové čekárny , tak jak bylo zamýšleno. Dotace tak bude využita
na opravy budovy OU.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se změnou účelu dotace z programu POVV na opravy
interiéru budovy OÚ.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-10-2-2016 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvu byly předloženy zápisy z jednání kontrolního výboru a finančního
výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere zápisy kontrolního a finančního výboru na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-10-2-2016 bylo schváleno.
8. Pan Josef Vrána přednesl zastupitelům žádost o dočasné užití části pozemku
p.č.474/1za č.p.24, s tím, že po užití pozemku bude tento uveden do původního stavu.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.8-2-10-16 bylo schváleno.
9. Předsedající navrhl koupit nové židle do místní hospody v počtu 25 ks.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje nákup židlí do místní hospody v počtu 25 ks.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-2-10-16 bylo schváleno
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