OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 8. 2. 2017
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 zasedání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva dne 8. 2. 2017 takto:
1. Schválení programu zasedání
2. Informace z LD Chraňbož
3. Rozpočet 2017
4. Poplatek odpady
5. Příloha č.5 k vyhlášce 1/2012
6. Prodej pozemku
7. Změna stanov LD Chraňbož
8. Dar MAS
9. Plynofikace Ledečska- zpráva o přezkoumání hospodaření
10.Smlouva Celeerio - mapové podklady

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-8-2-17 bylo schváleno
2.
Pan Vrána, zástupce obce v LD Chraňbož informoval zastupitele o aktuálním dění v LD,
informace o stavu projektu nové správní budovy a prodeji vozidla LD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z LD.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-8-2-2017 bylo schváleno.
3.
Účetní obce p. Prosová předložila zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2017. Návrh
rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 23. 1. - 7. 2. 2017. Byly projednány
jednotlivé kapitoly rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují návrh rozpočtu obce Chrtníč na rok 2017.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-8-2-2017 bylo schváleno.
4.
Předsedající navrhl zvýšit sazbu poplatku za svoz odpadů o 50,- Kč za osobu,
vzhledem k vzrůstajícím nákladům a výhledu navyšování cen za svoz. Toto navýšení
bude publikováno jako dodatek vyhlášky č.1/2012, čl. 4 odst.1), písm.b)
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.1 vyhlášky č.1/2012, čl. 4 odst.1), písm.b) .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-8-2-2017 bylo schváleno.

5.
Místostarosta p. Vrána předložil zastupitelům „Přílohu č.5 k vyhlášce 1/2012 o
rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Přílohu č. 5 k vyhlášce 1/2012 o rozúčtování nákladů na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu“.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-8-2-2017 bylo schváleno.
6.
Manželé Moravcovi předložili žádost o koupi části pozemku p.č. 474/1, k.ú.Chrtníč o
výměře 26 m2, doplněnou geometrickým plánem se zaměřenou částí určenou k prodeji.
Záměr prodeje vyvěšen na úřední desce 22.9 - 23.10.2017. Předsedající navrhuje
uvedenou část pozemku odprodat za částku 20kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady
vzniklé s prodejem.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.č.474/1 oddělenou geometrickým
plánem manželům Moravcovým.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-8-2-2017 bylo schváleno.

7.
Předsedající přednesl žádost LD Chraňbož o změnu stanov v článku č.4 - Předmět
podnikání. Jde o doplnění předmětu podnikání v obchodním rejstříku u Krajského
soudu.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s žádost LD Chraňbož o změnu stanov v článku č.4Předmět podnikání.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-8-2-2017 bylo schváleno.

8.
Předsedající přednesl žádost MAS Královská cesta o příspěvek ve výši 5000,- Kč na
pořádání Gastrofestivalu v Habrech
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 5000,- Kč MAS Královská stezka na pořádání
Gastrofestivalu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-8-2-2017 bylo schváleno.

9.
Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO
plynofikace Ledečska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO plynofikace
Ledečska

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-8-2-2017 bylo schváleno.
10.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy s firmou Cleerio, na zpracování
mapového informačního systému obce, do kterého bude vložena mapa kanalizační sítě,
rozvodu plynu, elektřiny, telefonu a územní plán obce. Systém umožnuje rovněž
jednoduchý přístup do evidence nemovitostí. Částka za zpracování podkladů a
následný provoz systému je 30 970 ,- Kč . Přístup do části map bude veřejný a odkaz
pro přístup bude umístěn na webových stránkách obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s firmou Cleerio na nákup a následnou
správu mapového informačního systému.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-8-2-2017 bylo schváleno.

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

