OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 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 13.6.2018 takto:
1. Informace z LD Chraňbož
2. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
3. Závěrečný účet 2017, účetní závěrka
4. Pokládka asfaltu na MK- výběr firmy
5. Smlouva GDPR
6. Určení počtu členů zastupitelstva
7. Rozpočtové změny
8. Smlouva o nájmu nebytových prostor
9.
10. Informace starosty obce
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 13.6.2018 byl schválen.
1. Zástupce obce v LD Chraňbož p. Vrána informoval zastupitele o dění v LD Chraňbož.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1-13-6-18 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

2. P. Prosová seznámila zastupitele se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2017 .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-13-6-18 bylo schváleno.
3. Účetní obce p. Prosová předložila zastupitelům závěrečný účet za rok 2017 , účetní
závěrku za rok 2017. Vyvěšeno na úřední desce 25. 4. -13.6 . 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2017 .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-13-6-18 bylo schváleno.
4. Předsedající předložil zastupitelům cenové nabídky na pokládku asfaltu na místí
komunikaci. Cenové nabídky byly po rozeslání poptávky doručeny 2 a to od firem
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a.s . a Silko s.r.o.
Předsedající navrhuje upřednostnit nižší cenovou nabídku firmy Krajská správa a
údržba silnic Vysočiny a.s.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zadat pokládku asfaltu na místní komunikaci firmě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a.s.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-13-6-18 bylo schváleno.
5.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení smlouvu s pověřencem pro ochranu
osobních údajů GDPR. Pověřence GDPR zřizuje obec ze zákona.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy pro výkon pověřence na ochranu osobních
údajů GDPR.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-13-6-18 bylo schváleno.
6. Předsedající navrhl stanovit počet členů zastupitelstva obce Chrtníč pro příští
volební období na 7 zastupitelů.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje počet členů zastupitelstva obce Chrtníč pro příští volební
období na 7 zastupitelů.
.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-13-6-18 bylo schváleno.
7.
Účetní obce p. Prosová předložila zastupitelům ke schválení rozpočtovou změnu č.3 a
4 /2018.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2018.
.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-13-6-2018 bylo schváleno.
8.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor
v budově OÚ (myslivna) mezi obcí a Mysliveckým spolkem Chrtníč.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově OÚ
(myslivna) mezi obcí a Mysliveckým spolkem Chrtníč
.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-13-6-2018 bylo schváleno.
9.
V rámci asfaltování komunikace by mohly být asfaltovány i vjezdy k domům, pokud
budou mít majitelé zájem. Předsedajícím bylo navrženo na náklady obce provést
přípravu podkladu pro asfalt, vlastní asfaltování ve výši přímých nákladů na pokládku
uhradí majitel nemovitosti. Byl podán návrh, aby obec uhradila asfaltování vjezdů
majitelům v plné výši. Toto bylo v rozpravě zamítnuto.
Žádný další návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podíl obce na úpravě vjezdů do nemovitostí , vlastní
asfaltování si hradí u každé nemovitosti majitel.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.9-13-6-2018 bylo schváleno.
10.
Přesedající seznámil zastupitele s:
- Prodloužením a doplněním smlouvy s firmou ANTE a ALIS. Obě smlouvy byly
doplněny o dodatky vztahující se k GDPR.
- Se stavem změn ÚP Chrtníč
- s průběhem jednání s Povodím Vltavy s.p. o prodeji pozemků
- S výsledkem podaných žádostí o dotace, dotace POVV a na EZS zabezpečení byla
odsouhlasena, dotace na odpady zamítnuta.
Návrh usnesení.
Zastupitelé berou informace starosty obce na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-13-6-2018 bylo schváleno.

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

