OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 20.7.2017
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 20.7.2017 takto:
1. Informace z LD Chraňbož
2. Asfaltování obecní komunikace
3. Dešťová kanalizace na opravovaném úseku
4. Nákup obrubníků
5. Informace starosty
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 20. 7. 2017 byl schválen.
1. Zástupce obce v LD Chraňbož p. Vrána, informoval zastupitele o dění v LD.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1-20-7-17 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

2. Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny a.s. na pokládku asfaltového koberce na obecní komunikaci od křížku
na návsi, směrem k cestě na Habry. Celková pokládaná plocha je 384 m2 za cenu dle
položkového rozpočtu 193 535,- Kč, včetně DPH. Předsedající navrhl na základě
předložené cenové nabídky a položkového rozpočtu pokládku asfaltu firmě KSUSV
a.s. zadat.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s provedením pokládky asfaltu na obecní komunikaci
firmou Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a.s., za nabídnutou cenu dle
položkového rozpočtu
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-20-7-17 bylo schváleno.
3. Před pokládkou asfaltu na obecní komunikaci je potřeba do tohoto úseku přidat
kanalizační vpusti na dešťovou vodu. Tyto budou zaústěny do stávající kanalizace .
Před pokládkou asfaltu budou na návsi osazeny obrubníky. Předsedající navrhl zadat
provedení těchto prací firmě Zbyněk Petr - zemní práce Golčův Jeníkov. Cena
kanalizačních vpustí bude určena až dle skutečných nákladů na jejich výstavbu, nelze
ji dopředu určit . Cena pokládky obrubníků v délce cca. 70 bm, bude vycházet z ceny
pokládky za 1bm z nabídky pokládky KSUSV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zadáním výstavby 2 kanalizačních vpustí a pokládku
obrubníků na návsi firmě Zbyněk Petr Golčův Jeníkov.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-7-6-17 bylo schváleno.
4. Při pokládce obrubníků je potřeba dokoupit cca. 350 bm žulových krajníků KS3 ,
které budou použity do úseků, které jsou v současnosti bez obrubníků a jako
náhrada za obrubníky betonové. Dodavatel pokládky nabídl ze svých skladových
zásob cca. 170 bm těchto krajníků s tím, že požadovaný počet krajníků zajistí a
to za maximálně prodejní cenu výrobce v kamenolomu. Bylo navrženo ponechat
zajištění žulových krajníků na firmě provádějící pokládku a to za cenu obvyklou
v místě a u prodejců.
5.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup žulových krajníků v množství cca. 350 bm, s tím,
že jejich nákup zajistí firma provádějící pokládku obrubníků.

Pro:7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.4-7-6-17 bylo schváleno.
5. Starosta obce informoval zastupitele
- o návrhu jízdních řádů autobusů v souvislosti s výběrovým řízením na nového
dopravce pro Kraj Vysočina. Nebude přímé spojení na G.Jeníkov, toto bude přes Habry
(autobusy navazují). Z kapacitních důvodů jízdního řádu nebude nadále jezdit
středeční autobus v 10 hod., přestože ho obec platí. Do obce byl zrušen provoz
autobusů o prázdninách, Krajem je navrženo zachování tohoto provozu za doplatek
obce 39 tis.Kč. Obec bude požadovat po Kraji Vysočina zachování prázdninového
provozu bez úhrady.
-o průběhu členské schůze DSO Plynofikace Ledečska
-o těžbě v obecním lese (polom a těžba v náletu), bylo vytěženo 15m3 kulatiny a 5 m3
palivového dřeva , dřevo bude prodáno prostřednictvím LD Chraňbož za aktuální
výkupní ceny
- o opravě vozidla Avia Furgon
- o průběhu oprav komunikace přes obec a termínech výměny obrubníků ( výměna
obrubníků započne ve 2 srpnovém týdnu, pokládka asfaltu by měla proběhnout v 2
říjnovém týdnu. Bude probíhat i celková oprava mostu, termín není znám). Je třeba
počítat s celkovou uzávěrou komunikace přes obec. Přesné termíny budou známy po
jednání s KSUSV
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-7-6-17 bylo schváleno.

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

