OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2019
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. 12. 2019 takto:
1. LD Chraňbož
2. Rozpočtové opatření č.8/2019
3. Rozpočtové provizorium
4. DSO Haberska
5. DSO Plynofikace Ledečska
6. OZV MPKO
7. OZV poplatek psi
8. Směna pozemků
9. Nákup nemovitosti
10. Dodatek smlouva AVE
11. Dodatek smlouva HBH odpady Holešák
12. Smlouva Envirex
13. Příspěvek MŠ Habry
14. Příspěvek turnaj stolní tenis
15. Těžba v obecním lese
15. Informace starosty obce
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 14.12. 2019 byl schválen.

1.

Pan J. Vrána seznámil zastupitele s aktuálním děním v LD Chraňbož a s průběhem
členské schůze LD. Předložil zastupitelům k posouzení žádosti o nákup a směnu
pozemků v k.ú. Tunochody . Seznámil zastupitele s neoprávněnou stavbou na
pozemcích LD v k.ú. Tunochody.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí. Zastupitelstvo nesouhlasí
s prodejem nebo směnou pozemků LD Chraňbož v k.ú. Tunochody. Zastupitelstvo
pověřuje představenstvo LD Chraňbož zastupováním obce, při jednání o neoprávněné
stavbě na pozemcích LD Chraňbož v k.ú. Tunochody.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.1-14-12-19 bylo schváleno.
2.
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.8/2019.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2019.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-14-12-19 bylo schváleno.
3.
P. Prosová předložila zastupitelům ke schválení pravidla rozpočtového provizoria do
schválení řádného rozpočtu pro rok 2020.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria do schválení řádného
rozpočtu pro rok 2020.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-14-12-19 bylo schváleno.
4.
Předsedající předložil zastupitelům zápis z přezkoumání hospodaření DSO Haberska,
návrh rozpočtu DSO Haberska na rok 2020 a střednědobý výhled hospodaření DSO
Haberska pro roky 2021-2023.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z přezkoumání hospodaření DSO Haberska a
schvaluje návrh rozpočtu DSO Haberska na rok 2020 a střednědobý výhled
hospodaření DSO Haberska pro roky 2021-2023.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.4-14-12-19 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Předsedající předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.3 DSO Plynofikace
Ledečska, rozpočet DSO Plynofikace Ledečska na rok 2020 a střednědobý výhled
hospodaření DSO Plynofikace Ledečska pro roky 2021-2023
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č.3 DSO Plynofikace Ledečska,
schvaluje rozpočet DSO Plynofikace Ledečska na rok 2020 a střednědobý výhled
hospodaření DSO Plynofikace Ledečska pro roky2021-2023

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5-14-12-19 bylo schváleno.
6.
Předsedající předložil zastupitelům návrh vyhlášky č. 1/2019 - Obecně závazná
vyhláška obce Chrtníč č.1/2019, o místním poplatku ze psů.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Chrtníč č.1/2019, o místním
poplatku ze psů.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.6-14-12-19 bylo schváleno.
7.
Předsedající předložil zastupitelům návrh vyhlášky č. 2/2019 - Obecně závazná
vyhláška obce Chrtníč č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Chrtníč č. 2/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.7-14-12-19 bylo schváleno.

8.
Předsedající předložil zastupitelům návrh směny obecního pozemku p.č.1872 v k.ú.
Chrtníč za pozemek p.č. 1792 k.ú Chrtníč. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí
obec. Záměr směny schválen na zasedání zastupitelstva dne 4. 11. 2019 a vyvěšen na
úřední desce od 13.11.2019 do 30.11. 2019
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje směny obecního pozemku p.č.1872 v k.ú. Chrtníč za pozemek
p.č. 1792 k.ú Chrtníč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.8-14-12-19 bylo schváleno.

9.
Předsedající informoval zastupitele o prodeji nemovitosti č.p. 7 v Chrtníči. Vzhledem
k poloze nemovitosti navrhuje tuto nemovitost odkoupit. Požádal zastupitele o
vyjádření k možnému nákupu. V rámci rozpravy zastupitelů byly diskutovány důvody
pro i proti nákupu a hodnocena současná cena nabízené nemovitosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup uvedené nemovitosti a pověřuje starostu k jednání o
výsledné ceně.
Pro: 5
Proti: Poláček, Fanta

Proti: 2

Usnesení č.9-14-12-19 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

10.
Předsedající
předložil
zastupitelům
dodatek
č.9
ke
smlouvě
č.
S100295/05325284/2017 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. č.9 ke smlouvě č. S100295/05325284/2017 na
zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu.

Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č.10-14-12-19 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

11.
Předsedající předložil zastupitelům dodatek smlouvy na odvoz tříděného odpadu – sklo,
jedlý olej s firmou HBH odpady s.r.o., Havlíčkův Brod
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy na odvoz tříděného odpadu – sklo, jedlý olej
s firmou HBH odpady s.r.o., Havlíčkův Brod.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11-14-12-19 bylo schváleno.
12.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o dílo č. 163 mezi obcí a firmou
Envirex spol. s.r.o. na odběr vzorků odpadních vod pro rok 2020
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. 163 mezi obcí a firmou Envirex spol.s.r.o. na
odběr vzorků odpadních vod pro rok 2020
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.12-14-12-19 bylo schváleno.
13.
Předsedající předložil zastupitelům žádost MŠ Habry o finanční příspěvek. Navrhuje
přispět částkou 2000,-Kč.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek MŠ Habry ve výši 2000,- Kč.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.13-14-12-19 bylo schváleno.

14.
Předsedající předložil zastupitelům žádost o příspěvek na pořádání turnaje ve stolním
tenise. Navrhuje částku 2000,- Kč.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na pořádání turnaje ve stolním tenise ve výši 2000,Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.14-14-12-19 bylo schváleno.
15.
Předsedající informoval zastupitele o stavu porostu a průběhu těžby dřeva v obecním
lese. Seznámil zastupitele s možností čerpání dotací v rámci kompenzací ztrát za
prodej dřeva za rok 2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí a schvaluje podání žádosti o
dotaci za rok 2018
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.15-14-12-19 bylo schváleno.
16.
Předsedající informoval zastupitele o:
- stavebním povolení na rybník a revitalizaci potoka, následně o jednání s firmou EAV
o zastupování obce při žádosti o dotaci. Cenová nabídka bude předložena v lednu 2020.
- možnosti realizace DČOV v obci a možnostech financování projektu
- rekonstrukci vedení NN na Okrouhlík v roce 2024
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.16-14-12-19 bylo schváleno.

Zapsal dne 20.12. 2019
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce

Ověřil:

