OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9.11.2016
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 dne 9. 11. 2016, doplněný o výše uvedené
body takto:
1. Schválení programu zasedání
2. Rozpočtový výhled obce
3. Úprava rozpočtu
4. Rozpočtový výhled, návrh rozpočtu 2017, dílčí přezkoumání DSO
Plynofikace Ledečska
5. Plán inventur 2016
6. LD Chraňbož
7. Prodej pozemku
8. Rozpočtový výhled, rozpočet Svazku obcí Haberska
9. Nákup ryb
10. Silvestr
11. Opravy v budově OU
12.Ostatní
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 byl schválen.
2. Předsedající navrhl uvedený bod přesunout na další jednání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s projednáním rozpočtového výhledu obce na následujícím
zasedání zastupitelstva.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-9-11-16 bylo schváleno.
3. Účetní p. Prosová přednesla návrh na úpravu rozpočtu č.4
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s předloženým návrhem úpravy rozpočtu č.4
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-9-11-16 bylo schváleno
4. Předsedající seznámil zastupitele s:

-Rozpočtovým výhledem svazku obcí Plynofikace Ledečska.
-Zprávou o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Plynofikace Ledečska za rok 2016.
-Návrhem rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska pro rok 2017.
Návrh usnesení:
-Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtový výhled svazku obcí Plynofikace Ledečska.
-Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku Dílčího přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Plynofikace Ledečska za rok 2016
-Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok 2017
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-9-11-16 bylo schváleno.
5. Předsedající navrhl k odsouhlasení plán inventur pro rok 2016 a inventurní komisi ve
složení Prosová Milada, Poláček Milan, Vébr František.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s plánem inventur pro rok 2016 a inventurní komisí ve složení
Prosová Milada, Poláček Milan, Vébr František
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-9-11-2016 bylo schváleno.
6. Pan Vrána, zástupce obce v LD Chraňbož, přednesl zastupitelům informace o dění v LD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z LD Chraňbož.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-9-11-2016 bylo schváleno.
7. Předsedající navrhl na základě zveřejněného záměru o prodeji pozemků p. č.1230/1 a
1230/2 (žádost p Chvály) a části pozemku p.č.474/1 (pruh cca.1 m za stodolou p. Moravce),
projednat prodej těchto pozemků.
Žádosti p. Chvály o odkup pozemků č.1230/1 a 1230/2 navrhl vyhovět za splnění
následujících podmínek:
- kupující uhradí veškeré náklady na přepsání pozemků v KN
-kupující uhradí daň z nabytí pozemku
-kupující souhlasí se zřízením věcného břemene práva vstupu na pozemek za účelem oprav,
výměny a údržby IS
-kupující uhradí prodávajícímu na základě znaleckého posudku nebo na základě vzájemné
dohody částku za porost , který se nachází na uvedeném pozemku
-cena pozemku je určena částkou 20 Kč za 1 m2 plochy
K žádosti p. Moravce o odprodej části pozemku p.č.474/1, navrhuje o tomto prodeji jednat,
až bude p. Moravcem předložen geometrický plán s přesným zákresem navrhovaného
pozemku určeného k prodeji.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit. Jiný
návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č.1230/1 a 1230/2 v k.ú. Chrtníč a odklad
projednání prodeje části pozemku 474/1 do předložení geometrického plánu .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-9-11-2016 bylo schváleno.
8. Předsedající předložil zastupitelům ,, Návrh rozpočtu Svazku obcí Haberska“ na rok 2017
a ,, Rozpočtový výhled Svazku obcí Haberska.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ,,Návrh rozpočtu Svazku obcí Haberska“ na rok 2017
a ,,Rozpočtový výhled Svazku obcí Haberska.“
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-9-11-16 bylo schváleno
9. Předsedající podal návrh na zakoupení ryb do nádrže v částce 5000,- Kč.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje nákup ryb do nádrže za 5000,- Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-9-11-16 bylo schváleno
10.Předsedající požádal zastupitele o zhodnocení pořádání Silvestrovské zábavy a ohňostroje.
Po rozpravě bylo dohodnuto zábavu nepořádat, ohňostroj ano, do pořizovací částky 9
000,-Kč
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup silvestrovského ohňostroje do částky 9000,-Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-9-11-16 bylo schváleno
11.Předsedající seznámil zastupitele s průběhem a ukončením oprav v interiéru budovy
obecního úřadu. Za provedené práce (viz. předložený přehled prací), zbývá doplatit firmě
AQUA-INVEST Praha spol. s.r.o částku 52 224,- Kč, včetně DPH
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o ukončení prací v budově OÚ a schvaluje
doplatek 52 224,-Kč, včetně DPH za provedené práce.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.11-9-11-16 bylo schváleno
12. Předsedající seznámil zastupitele s:
- Vypracovaným Průkazem energetické náročnosti budov pro budovu OÚ (povinnost ze
zákona u veřejných budov)
- Průběhem těžby v obecním lese .
-Situací v obchodě, p. Havlasová předběžně informovala o ukončení činnosti, přesné
datum nesdělila.
-Situací ohledně vypouštění odpadních vod – jednání o prodloužení povolení proběhne
16.11.2016
- Předání knihovny p. Beránkem, dále vede knihovnu p. Čálek, otevřeno ve středu 19 - 20
hod.
-Ukončení výsadby cest a remízu, p. Domkářová z AOPK výsadbu převzala, dotace bude
vyplacena do konce roku.
-Oprava silnice přes obec - proběhne v roce 2016-2017 , dojde ke zvýšení povrchu
vozovky o cca 6-10 cm, nutnost zvýšení obrubníků.

- Příští zasedání zastupitelstva 17.12.2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.12-9-11-16 bylo schváleno

Roman Čálek
starosta obce
Ověřil :

