OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 7. 5. 2019
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 7. 5. 2019 takto:
1. LD Chraňbož
2. POVV
3. Oprava veřejného osvětlení
4. Účetní závěrka 2018, závěrečný účet 2018
5. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
6. Příspěvek včelaři
7. Nabídka nákupu pozemku
8. Křovinořez
9. Různé
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 7. 5. 2019 byl schválen.
1.
P. Vrána seznámil zastupitele s průběhem členské schůze LD Chraňbož.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1-7-5-19 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

2.
Předsedající navrhl použít dotaci POVV na opravu zvoničky na návsi (fasáda,
odvodnění, nová vrata, zpevněná plocha, okapy) . Navrhuje zadat opravy firmě
AQUA-INVEST Praha spol. s.r.o.. Cena oprav bude ve výši přidělené dotace POVV
a povinného podílu obce.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje použití dotace POVV na opravu zvoničky a souhlasí
s realizací opravy firmou AQUA-INVEST Praha spol. s.r.o.. Cena oprav bude ve výši
přidělené dotace POVV a povinného podílu obce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1, Vrána

Usnesení č.2-7-5-19 bylo schváleno.
3.
Na základě prohlídky stavu veřejného osvětlení p. Kafkou navrhuje předsedající
výměnu 10 ks svítidel při hlavní komunikaci a celkovou revizi osvětlení. Výměnu a
revizi provede p.Kafka, Lubno .
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výměnou VO při hlavní komunikaci a celkovou revizí VO.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-7-5-19 bylo schváleno.
4.
Účetní obce, p. Prosová předložila zastupitelům Návrh závěrečného účtu za rok 2018
a účetní závěrky za rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2018 a účetní závěrku za rok 2018.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.4-7-5-19 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Předsedající předložil zastupitelům „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2018“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018“
s výhradou.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-7-5-19 bylo schváleno.
6.
Předsedající předložil zastupitelům žádost ČSV ZO Habry o finanční příspěvek.
Navrhuje částku 2000,- Kč
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují příspěvek 2000,- Kč ČSV ZO Habry.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-7-5-19 bylo schváleno.
7.
Předsedající seznámil zastupitele s nabídkou Státního statku Jeneč s.p. v likvidaci, na
prodej pozemku p.č. 2010 o výměře 65m2 v k.ú. Chrtníč. Vzhledem k tomu, že jde o
pozemek v náspu silnice v majetku KSUSV na Radkovci, navrhuje pozemek
nekupovat.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje nákup nabízeného pozemku.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.7-7-5-19 bylo schváleno.

8.
Předsedající navrhl zakoupit nový křovinořez.

Zdržel se: 0

Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup křovinořezu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-7-5-19 bylo schváleno.

9.
Předsedající informoval zastupitele:
- o průběhu obnovy katastrálního operátu obce
- o svozu nebezpečného odpadu 23.5.2019
- projednání změny ÚP Chrtníč 21.5.2019
- o zpracování posudku TBD na rybník na Radinovce (bude součástí projektu)
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.

Zapsal dne 12. 5. 2019
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce
Ověřil :

