OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 14. listopadu 2018
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 14. 11. 2018 takto:
1. Svazek obcí Haberska
2. LD Chraňbož
3. Záměr prodeje pozemku
4. Rozpočtové opatření č. 7/2018
5. DSO Plynofikace Ledečska
6. Dílčí přezkoumání hospodaření obce
7. Inventurní komise, plán inventur
8. Silvestrovský ohňostroj
9. Příspěvek na turnaj ve stolním tenise
10. Servisní smlouva Patrol
11. Dodatek smlouvy KSUSV
12. Kupní smlouva Povodí Vltavy s. p.
13. Informace starosty obce, Diskuze
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům
navrženého programu vyjádřit. Žádný jiný návrh podán nebyl.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva dne 14. 11. 2018 byl schválen.
1. Předsedající seznámil zastupitele s průběhem zasedání DSO Haberska, konaného dne
8. 11. 2018 v Habrech. Předložil zastupitelům se schválení návrh střednědobého
rozpočtu DSO Haberska a návrh rozpočtu DSO Haberska na rok 2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace ze zasedání DSO Haberska na vědomí a schvaluje návrh
střednědobého rozpočtu DSO Haberska a návrh rozpočtu DSO Haberska na rok 2019.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-14-11-18 bylo schváleno.
2. P. Vrána seznámil zastupitele s aktuálním děním v LD Chraňbož.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-14-11-18 bylo schváleno.
3. Předsedající předložil zastupitelům návrh záměru prodeje obecního pozemku p.
č. 1766/4 dle geometrického plánu odděleného od parcely č.1766/1 v k.ú. Chrtníč .
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje obecního pozemku p. č. 1766/4 v k. ú.
Chrtníč .
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-14-11-18 bylo schváleno.
4. Účetní obce p. Prosová předložila zastupitelům návrh na úpravu rozpočtu č.7 /2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo s úpravou rozpočtu č.7/2018 souhlasí.
Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4-14-11-18 bylo schváleno.
5. Předsedající seznámil zastupitele se zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření
DSO Plynofikace Ledečska a návrhem rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok
2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo s bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření DSO
Plynofikace Ledečska a schvaluje návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok
2019.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-14-11-18 bylo schváleno.
6. Přesedající předložil zastupitelům Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření 2018 na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-14-11-18 bylo schváleno.
7. Předsedající navrhl na místo předsedy inventurní komise p. Milana Poláčka,
inventurní komisi ve složení Vébr, Prosová, Čálek.
P. Prosová seznámila zastupitele s plánem inventur 2018.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi ve složení p. Poláček- předseda
inventurní komise, Vebr, Prosová, Čálek členové komise. Zastupitelstvo schvaluje plán
inventur 2018.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-14-11-18 bylo schváleno.
8. Pan Vavřička požádal zastupitele o schválení příspěvku na turnaj ve stolním tenisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují příspěvek na turnaj ve stolním tenisu ve výši 1500,- Kč.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-14-11-18 bylo schváleno.
9. Přesedající požádal zastupitele o schválení částky na nákup silvestrovského
ohňostroje ve výši do 10. tis. Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup ohňostroje do částky 10 tis. Kč
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-14-11-18 bylo schváleno.
10. Předsedající předložil zastupitelům návrh nové servisní smlouvy se společností
Patrol na údržbu a revize EZS v budově OÚ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo s předloženou servisní smlouvou s firmou patrol souhlasí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-14-11-18 bylo schváleno.
11. Přesedající předložil zastupitelům dodatek smlouvy s KSUS Vysočiny, ve které je
vyčíslen a rozpočítán doplatek za práce provedené KSUSV při asfaltování místní
komunikace a pokládce recyklátu na MK.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo s dodatkem smlouvy s KSUS Vysočiny souhlasí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11-14-11-18 bylo schváleno.
12. Předsedající seznámil zastupitele s podpisem již schválené smlouvy mezi obcí a
Povodím Vltavy s. p. na nákup pozemků od Povodí Vltavy s.p. Po podpisu smlouvy
bude obci vystavena faktura k uhrazení nákupní ceny pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace o podpisu kupní smlouvy s Povodím Vltavy s.p. na
vědomí
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12-14-11-18 bylo schváleno.

13. Předsedající informoval zastupitele:
- o průběhu těžby kůrovcového dřeva v obecním lese
- o rozsvěcení vánočního stromečku dne 1. 12. a následném programu
- 1. 1. 2019 nebude proveden svoz směsného odpadu, další svoz bude až 8. 1. 2019

Zapsal : Roman Čálek dne 20. 11. 2018
Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

