OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 4.11.2015
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 o následující body:
- Rozpočet svazku obcí
- Inventurní komise, inventurní plán
- Záměr prodeje pozemku
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům programu
vyjádřit. Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný program jednání 4.11. 2015
1. Schválení programu zasedání
2. Vodovod
3. Strategický plán rozvoje obce
4. Rozpočet
5. Rozpočtové opatření č.7
6. Silvestr
7. Příspěvek MŠ Habry
8. Rozpočet svazku obcí
9. Inventurní komise, inventurní plán
10.Záměr prodeje pozemku

Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.1-4-11-15 bylo schváleno

Zdržel se: 0

2.
Předsedající seznámil zastupitele se situací okolo možnosti stavby vodovodu ve
spolupráci s městem G.Jeníkov. Na základě usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
ze dne 2.9.2015, byl proveden průzkum a zjištěn zájem obyvatel o případné připojení.
Zájem o připojení má přibližně ¼ obyvatel, což je k získání dotační částky
nedostatečné. Zároveň byly upřesněny další podmínky získání dotace. Zásadní
podmínkou přidělení dotace na vodovod je odpovídající odkanalizování obce
(oddělená dešťová a splašková kanalizace), kanalizace pak ukončená ČOV. Jedinou
možností by tak bylo, ještě před stavbou vodovodu realizovat výstavbu kanalizace a
čističky. Toto není v současnosti ve finančních možnostech obce. Předsedající navrhl
za těchto podmínek dále o vodovodu nejednat.
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce, vzhledem k tomu, že je stavba vodovodu podmíněna
výstavbou nové kanalizace a ČOV, stavbu neschvaluje.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.2-4-11-15 bylo schváleno.
3.
Zastupitelům byl předložen k prostudování zpracovaný Strategický rozvojový plán
obce Chrtníč pro období 2015-2025, ve kterém jsou shrnuty možné rozvojové aktivity
obce v uvedeném období. Bez schváleného strategického plánu nemohou obce žádat o
dotační prostředky.
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k předloženému rozvojovému
plánu vyjádřit.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s předloženým Strategickým plánem rozvoje obce Chrtníč
pro roky 2015-2025.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-4-11-15 bylo schváleno.
4.
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem do roku 2017 , včetně.
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled do roku 2017 včetně.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.4 -4-11 -15 bylo schváleno.

5.
Účetní p. Prosová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.7 /2015.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č.7/2015.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.5-4-11-15 bylo schváleno.

6.
Zastupitelé se v rozpravě shodli na uspořádání Silvestrovské taneční zábavy 2015.
Zároveň souhlasí s uspořádáním silvestrovského ohňostroje za částku do 9 000,-Kč
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním silvestrovské zábavy a ohňostrojem v částce
do 9000,-Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-4-11-15 bylo schváleno.

7.
Předsedající přednesl žádost MŠ Habry o příspěvek na hračky a vybavení pro děti.
Navrhuje poskytnout částku 2000,- Kč
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek MŠ Habry ve výši 2000,-Kč..
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č.7-4-11-15 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

8.
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Svazku obcí Haberska na rok
2016. Vyvěšen na úřední desce 14.10.2015 -30.10.2015.
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo s předloženým rozpočtem Svazku obcí Haberska na rok 2016 souhlasí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-4-11-15 bylo schváleno.

9.
Předsedající seznámil zastupitele s plánem inventur 2015 a navrhl inventarizační
komisi ve složení - Poláček Milan
- Vébr František
- Prosová Milada
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur 2015 a složení inventarizační komise.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.9-4-11-15 bylo schváleno.
10.
Kraj Vysočina, odbor majetkový požádal obec Chrtníč o souhlas s odprodejem
pozemků č.280, 286/1 a 313/1 v k.ú. Leština u Světlé, jejihž je obec podílovým
spoluvlastníkem v rámci Lesního družstva Chraňbož. Dotčené pozemky budou použity
k rekonstrukci a rozšíření silnice II/130 Golčův Jeníkov – Ledeč nad Sázavou.
Předsedající navrhl schválit záměr prodeje uvedených pozemků.
Před hlasováním byla zastupitelům dána možnost se k uvedenému bodu vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků č.280, 286/1 a 313/1 v k.ú.
Leština u Světlé.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.10-4-11-15 bylo schváleno

Zapsal : Roman Čálek

Ověřil :

Roman Čálek
starosta obce

