OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 2.9.2015
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 o následující body:
-

Svazek obcí Haberska
Smlouva ZOD Habry
Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření za 2015
Projekt MVN
Vodovod
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům
programu vyjádřit. Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání 2. 9. 2015
1. Schválení programu zasedání
2. Žádost o nákup pozemku
3. Zřízení věcného břemene
4. Rozpočtový výhled
5. LD Chraňbož – zřízení věcného břemene
6. Úprava rozpočtu 2015
7. Svazek obcí Haberska
8. Smlouva ZOD Habry
9. Zápis o dílčím přezkoumání hospodaření za 2015
10. Projekt MVN
11.Vodovod

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1-2-9-15 bylo schváleno

Zdržel se: 0

2.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí pana Chvály na odkup pozemků p.č. 1230/1
a 1230/2 , které jsou v majetku obce. Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost
se k uvedenému bodu vyjádřit. Zastupitelé prodej pozemků zamítli. Žádný jiný návrh
podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej pozemků p.č.1230/1 a 1230/2
v k.ú.Chrtníč.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-2-9-15 bylo schváleno.
3.
Předsedající informoval zastupitele o žádosti p. Domkářové, prostřednictvím firmy Jiří
Kostka , Mlýnská 4054, Havlíčkův Brod o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu rozvodu NN na pozemku p.č. 471/9 v k.ú. Chrtníč ve prospěch
oprávněné p. Domkářové.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí se zřízením věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu instalace rozvodu NN na pozemku p.č.471/9 v k.ú Chrtníč, ve prospěch
oprávněné p. Nelly Domkářové.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-20-5-15 bylo schváleno.
4.
Předsedající seznámil zastupitele s okolnostmi a termíny pro tvorbu rozpočtového
výhledu pro rok 2016
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.4-2-9-15 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Místostarosta p. Vrána , zástupce obce v LD Chraňbož, informoval zastupitele o
činnosti LD. Přednesl informaci o žádosti p. Tatíčkové z Číhošti o zřízení věcného
břemene na pozemku ve vlastnictví LD, které má sloužit k přístupu na pozemek
jmenované. Zástupci LD o podobě věcného břemene s žadatelkou nadále jednají.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-2-9-15 bylo schváleno.
6.
Účetní obce předložila účetní rozpočtové opatření za rok 2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schvaluje.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-2-9-15 bylo schváleno.

7.
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem nájemní smlouvy ZOD Habry na
pronájem obecních pozemků od roku 2016. Smlouva v navržené podobě neumožňuje
obci volné nakládání s pozemky a vyplývají z ní další omezení vlastnických práv.
Zastupitelé rozhodli nájemní smlouvu v této podobě neakceptovat a o podobě smlouvy
se ZOD dále jednat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje uzavření nájemní smlouvy v současné podobě.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.7-2-9-15 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

8.
Předsedající informoval o zasedání Svazku obcí Haberska, které se konalo 1. 9. 2015
v Leškovicích. Na zasedání byl zhodnocen průběh pořádání Gastrofestivalu v Habrech
a zástupkyně MAS informovala zúčastněné o využití finančních prostředků, které byly
svazkem na pořádání této akce poskytnuty.
Vzhledem ke kladnému hodnocení celé akce bylo dohodnuto Gastrofestival na jaře
2016 zopakovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-2-9-15 bylo schváleno.

9.
Předsedající předložil zastupitelstvu ,,Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Chrtníč za rok 2015“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-2-9-15 bylo schváleno.
10.
Předsedající seznámil zastupitele s možností využít současných dotačních titulů SFŽP,
k financování stavby MVN a rekultivaci a revitalizaci vodních toků. Otvírá se tak
možnost realizovat záměr, plánovaný již v územním plánu obce. Jde o revitalizaci toku
potoka Radinovka, spočívající v úpravě koryta potoka, výstavbě tůní a MVN a výsadbě
břehových porostů. To vše v rámci stávajícího biokoridoru BK 18. Předsedající navrhl
zahájit přípravné práce k tomuto projektu, vybrat projektanta a zahájit zpracovávání
projektové dokumentace a podkladů pro žádost o dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výhledovou realizací uvedeného projektu, prozatím
spočívající ve výběru projektanta a zpracování projektu a dalších podkladů potřebných
k podání žádosti o dotaci.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.10-2-9-15 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

11.
Předsedající informoval zastupitele o nabídce města Golčův Jeníkov spolupracovat na
projektu výstavby vodovodu, jehož stavba je plánována do Kobylí Hlavy a na který by
se obec mohla případně připojit. G.J má již několik let zpracován projekt a platné
stavební povolení. Prozatím nejsou známy konkrétní informace o výši dotací na
uvedený projekt a podmínky získání dotace (minimální připojenost a pod.)
Zastupitelstvo navrhlo, zjistit nejprve zájem občanů o připojení na vodovod , získat
konkrétní informace o financování a podmínkách provozu vodovodu a následně
zaujmout stanovisko k celému projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se bude otázkou vodovodu zabývat na dalším zasedání, po zjištění
konkrétnějších informací k celému projektu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.11-2-9-15 bylo schváleno.

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

