OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 8. 12. 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 8. 12. 2017 takto:
1. Zrušení vyhlášky č.1/2003
2. Požární řád obce
3. Rozpočtové opatření č.7/2017
4. DSO Habry
5. LD Chraňbož
6. Směna pozemku
7. Rozpočtové provizorium 2018
8. Plán inventur, inventarizační komise
9. Silvestrovský ohňostroj
10. DSO Plynofikace Ledečska
11. Nařízení vlády č.318/2017
12. Záměr pronájmu nebytových prostor
13. dary občanům
14.ÚPO, nabídka firmy Regio
15.Karneval, turnaj ve stolním tenise- příspěvek obce
16.Informace starosty, diskuze
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k navrženým bodům
programu vyjádřit. Žádný jiný návrh podán nebyl.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2017 byl schválen.
1. Předsedající předložil návrh na zrušení vyhlášky č.1/2003 o místních poplatcích
zrušovací vyhláškou č.1/2017.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č.1/2017 , kterou se zrušuje vyhláška č.3/2003
o místních poplatcích.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-8-12-17 bylo schváleno.
2. Předsedající předložil zastupitelům ke schválení vyhlášku č.2 /2017- Požární řád obce
Chrtníč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje vyhlášku č.2/2017 Požární řád obce,
zároveň touto vyhláškou zrušuje vyhlášku č.1/2004
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-8-12-17 bylo schváleno.
3. Účetní obce, p. Prosová předložila zastupitelům návrh rozpočtového opatření
č.7/2017a 10/2017 opatření č.8 a 9 / 2017 bylo stornováno.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.7a 10/2017
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-8-12-17 bylo schváleno.
4. Přesedající seznámil zastupitele s průběhem schůze DSO Haberska , která se
konala v 28. 11. 2017 Leškovicích a předložil zastupitelům Zápis z přezkoumání
hospodaření DSO Haberska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace ze schůze svazku a Zprávu o přezkoumání
hospodaření DSO Haberska 2017 na vědomí.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4 -8-12-17 bylo schváleno.
5. Zástupce obce v LD Chranbož p. Vrána informoval zastupitele o činnosti LD,
průběhu členské schůze LD ze dne 7.12.2017, o výsledcích výběrového řízení na
dodavatele stavby budovy LD a výběr stavebního dozoru. P. Vrána požádal zastupitele

o stanovisko k činnosti zástupce obce v LD. Zastupitelé vyjádřily podporu a souhlas
s činností zástupce obce v LD Chraňbož
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere zprávu z LD Chraňbož na vědomí a souhlasí s činností zástupce
obce v LD .
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č.5-20-9-17 bylo schváleno.
6. Předsedající předložil zastupitelům návrh na směnu obecního pozemku p. č. 1716
v k. ú. Chrtníč za pozemky p.č.1590 a p. č. 1601v k. ú. Chrtníč . Směněné pozemky
budou zasaženy plánovanou výstavbou rybníka Záměr směny byl odsouhlasen na
zastupitelstvu obce 20. 9. 2017. Směna bude provedena bez dalších vzájemných
náhrad a náklady na převod pozemků uhradí obec.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směnu obecního pozemku p. č. 1716 v k.ú. Chrtníč za
pozemky p.č.1590 a 1601 v k.ú. Chrtníč . Směna bude provedena bez dalších
vzájemných náhrad a náklady na převod pozemků uhradí obec.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-8-12-2017 bylo schváleno.
7.
Účetní obce p. Prosová přednesla zastupitelům návrh na rozpočtové provizorium a
pravidla provizoria pro rok 2018, do schválení řádného rozpočtu.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2018 do schválení
řádného rozpočtu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-8-12-17 bylo schváleno.
8.
Účetní obce p. Prosová, seznámila zastupitele s plánem inventur pro rok 2017 . Do
inventurní komise byl navržen – Roman Čálek, Milan Poláček František Vebr, Milada
Prosová. Žádný jiný návrh podán nebyl
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur pro rok 2017 a inventurní komisi ve
složení Roman Čálek, Milan Poláček , František Vebr, Milada Prosová.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8- 8-12-17 bylo schváleno.
9.
Předsedající navrhl uspořádat silvestrovský ohňostroj a na jeho uspořádání uvolnit
částku 9. tis. Kč
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uspořádání silvestrovského ohňostroje .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-8-12-17 bylo schváleno.
10.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem členské schůze DSO Plynofikace
Ledečska. Předložil zastupitelům rozpočet DSO Plynofikace Ledečska pro rok 2018.
Předsedající přednesl žádost o schválení zřízení věcného břemene mez obcí , jako
podílovým spoluvlastníkem pozemku p.č.548/1 v k.ú.Tunochody ve vlastnictví LD
Chraňbož vůči GAS NET s.r.o a Gridservices s.r.o. Věcné břemeno ve smyslu
služebnosti spočívá v právu zřídit a provozovat na pozemku plynárenské zařízení,
právu vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z členské schůze DSO Plynofikace Ledečska
a schvaluje rozpočet DSO Plynofikace Ledečska pro rok 2018. Zastupitelstvo
schvaluje zřízení věcného břemene mez obcí , jako podílovým spoluvlastníkem
pozemku p.č.548/1 v k.ú.Tunochody ve vlastnictví LD Chraňbož vůči GAS NET s.r.o
a Gridservices s.r.o. Věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívá v právu zřídit a
provozovat na pozemku plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na pozemek
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského zařízení.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10-8-12-2017 bylo schváleno.
11.
Předsedající
seznámil
zastupitele
s nařízením
vlády
č.
318/2017
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Nadále se odměny

starosty obce a odměny zastupitelů řídí tímto nařízením. Měsíční odměna starosty obce
bude upravena dle tohoto nařízení na její minimální požadovanou částku, odměny
zastupitelů zůstávají beze změn.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s úpravou odměn členů zastupitelstva dle vyhlášky č.318/2017.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11-8-12-2017 bylo schváleno.
12.
Předsedající seznámil zastupitele se záměrem pronájmu nebytových prostor v budově
OÚ Chrtníč č.p.52 (myslivna).
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově
OÚ Chrtníč č.p.52 .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.12-8-12-17 bylo schváleno.
13. Předsedající navrhl zvýšit částku věcného daru k životnímu jubileu pro občany
obce na 700,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zvýšení částky věcného daru na 700,- Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13-8-12-2017 bylo schváleno.
14.
Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou firmy Regio , projektový atelier
s.r.o, na zpracování požadované změny ÚP Chrtníč. Cenová nabídka obsahuje
kompletní přepracování ÚP Chrtníč do digitální podoby a uvedení do souladu se
změnami po pozemkových úpravách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zpracování změn ÚP Chrtníč a jeho přepracování firmou
Regio- projektový ateliér.

Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.14-8-12-17 bylo schváleno.
15.
Předsedající požádal zastupitele o schválení příspěvku na dětský karneval ve výši
5000,- Kč a na turnaj ve stolním tenise ve výši 1500,- Kč
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dětský karneval ve výši 5000,- Kč a na turnaj ve
stolním tenise ve výši 1500,- Kč
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

Usnesení č.15-8-12-17 bylo schváleno
16.
Předsedající seznámil zastupitele s:
- předpokládanou těžbou polomů v obecním lese
- termínem dosypání hlíny za obrubníky
- vyjádřením ČEZ k možným novým odběrným místům v lokalitě nad hřištěm
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7
Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.16-8-12-17 bylo schváleno

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

Příloha k zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Chrtníč konaného dne 8.12.2018

Výše odměn jednotlivých zastupitelů schválená na zasedání zastupitelstva dle
nařízení vlády č.318/2017

-starosta
- místostarosta
- zastupitel, předseda výboru
- zstupitel, člen výboru
- zastupitel

10 950,- Kč hrubé mzdy
9 300,- Kč hrubé mzdy
1060,- Kč hrubé mzdy
750,- Kč hrubé mzdy
460,- Kč hrubé mzdy

Roman Čálek
starosta obce

