OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 17.12. 2016
Jednání zastupitelstva zahájeno v 18:00 hod.
Na jednání přítomno 7 zastupitelů.
Program:
1. Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na doplnění
programu zasedání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva dne 17.12. 2016, takto:
1. Schválení programu zasedání
2. Informace z LD Chraňbož, změna sídla společnosti
3. Svazek plynofikace Ledečska- informace z členské schůze
4. Žádost o pronájem pozemku
5. Žádost o prodej pozemku
6. Příspěvek ČSV
7. Příspěvek důchodci G.Jeníkov
8. Úprava rozpočtu
9. Rozpočtový výhled
10. Rozpočtové provizorium
11. Pronájem obchodu
12. Smlouva s LD Chraňbož
13. Obecní les
14. Různé
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-17-12-16 bylo schváleno
2.
Pan Vrána, zástupce obce v LD Chraňbož informoval zastupitele o aktuálním dění v LD.
Přednesl žádost LD o změnu stanov LD Chraňbož v bodu č.2 – sídlo LD ze stávající
adresy Leština u Světlé č.p. 145 na Leština u Světlé č.p. 18 a to z důvodu sladění čísel
popisných obce Leština v evidenci RUIAN.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z LD a schvaluje změnu stanov LD Chraňbož
v bodu č.2 – sídlo firmy na adresu Leština č.p. 18
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-17-12-16 bylo schváleno.
3.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem členské schůze svazku obcí Plynofikace
Ledečska.
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou informace z členské schůze svazku plynofikace Ledečska na
vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-17-12-16 bylo schváleno.
4.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí p. Jiřího Komárka o pronájem části
pozemku p.č.1233. v k.ú. Chrtníč o výměře cca. 25m2 (dle přiloženého plánku),
za účelem parkování vozidla. V rozpravě bylo navrženo uvedenou část pozemku
nepronajímat a pozemek nezatěžovat nájemní smlouvou. S parkováním vozidel , tak,
jak je uvedeno v žádosti vydat souhlas, který nebude upraven nájemním vztahem.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným užíváním části pozemku p.č.1233 ,dle
přiloženého plánku v šíři 3 m od parcely p.č.33 k parkování vozidla žadatele p.
Komárka. Tento souhlas nebude upraven nájemní smlouvou.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4 -17-12-16 bylo schváleno.

5.
P. Moravec z č.p.60 podal žádost o odkup obecního pozemku p.č. 1618/2 v k.ú Chrtníč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku 1618/2 .
Pro: 2

Proti: 3

Usnesení č.5-17-12-16 nebylo schváleno.

Zdržel se: 2

6.
Předsedající přednesl žádost předsedy ČSV p. Zunta o příspěvek na činnost místního
sdružení ČSV Habry. Předsedající navrhl žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek 1000,Kč.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem ČSV MO Habry ve výši 1000,- Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-17-12-16 bylo schváleno.

7.
Předsedající přednesl žádost p. Cemperové, předsedkyně Svazu důchodců G. Jeníkov
o příspěvek na provoz svazu. Předsedající navrhl žádosti vyhovět a poskytnout
příspěvek 2000,- Kč.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek SD G. Jeníkov ve výši 2000,-Kč..
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-17-12-16 bylo schváleno.
8.
Účetní, p. Prosová předložila žádost o úpravu rozpočtu č.5.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu č.5.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-17-12-16 bylo schváleno.
9.
Účetní , p. Prosová seznámila zastupitele s rozpočtovým výhledem na roky 2017- 2019.
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost se k uvedenému bodu vyjádřit. Žádný
jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017- 2019.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-17-12-16 bylo schváleno.
10.
Předsedající přednesl návrh na rozpočtové provizorium pro rok 2017, do schválení
řádného rozpočtu 2017.
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost se k uvedenému bodu vyjádřit. Žádný
jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2017.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-17-12-16 bylo schváleno.
11.
Předsedající navrhl schválit záměr pronájmu nebytových prostor v budově OÚ, č.p. 52
k provozování obchodu .
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově OÚ,
č.p. 52 k provozování obchodu .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11-17-12-16 bylo schváleno.
12.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy mezi obcí a LD Chraňbož na
zajištění dozoru při těžbě a prodeji dřeva z obecního lesa.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy mezi obcí Chrtníč a LD Chraňbož o zajištění
dozoru nad těžebními pracemi a prodejem dřeva.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.12-17-12-16 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

13.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem těžebních prací v obecním lese - všechno
dřevo je vytěženo a vyvezeno na skládku, probíhá odvoz na konečným odběratelům,
prodej bude ukončen v průběhu ledna 2017, poté bude známo přesné vyúčtování
vytěžených m3, zastupitelé budou s přesným vyúčtováním seznámeni na příštím
zasedání.
Seznámil zastupitele se stavem obecního lesa po provedené těžbě. Byl podán návrh na
změnu lesního hospodáře. Nadále nevyužívat státní dozor a odborný dohled nad
obecním lesem svěřit Lesnímu družstvu Chraňbož.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o těžbě a souhlasí se změnou lesního
hospodáře na Lesní družstvo Chraňbož.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.13-17-12-16 bylo schváleno.

14.
Předsedající seznámil zastupitele :
 s projektem rybníku (MVN) a revitalizace potoka – projekt je ve fázi
připravenosti pro územní řízení, v současnosti probíhají žádosti o vyjádření
všech dotčených orgánů a jednání s povodím o odkup dotčeného pozemku, bude
zaplacena 1. splátka za projekt, dle schválené cenové nabídky s rozpisem plateb
 žádostí p. Vrány o několik náletových břízek
 s nákupem židlí do hospody a stolního fotbálku na sál
 s průběhem jednání o prodloužení vypouštění odpadních vod do potoka
Radinovka. Povolení bylo prodlouženo do konce roku 2020 za splnění
následujících podmínek:
- schválení kanalizačního řádu obce do března 2017, předložit odboru ŽP
- označení kanalizačních výpustí do konce roku 2016
- nejpozději do roku 2017 zajistit vypracování dokumentace pro územní řízení
na splaškovou kanalizaci a ČOV , do konce platnosti povolení, tj.2020 zajistit
stavební povolení
- před koncem povolení k nakládání s vodami doložit odboru ŽP zprávu o
provozování kanalizace v obci a zprávu o vyvážení septiků
Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

