OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 12. 6. 2020
Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 7 zastupitelů.
Program zasedání:
Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na schválení
programu jednání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 12. 6. 2020 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. DSO Plynofikace Ledečska
4. Prodej pozemku
5. Pronájem pozemku
6. DČOV projekty
7. DČOV administrace dotace
8. Smlouva Antee s.r.o.
9. Rozpočtové opatření č.2
10. Prořez stromů
11. Dar hasiči
12. Zápisy výborů
13. Různé
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 12. 6. 2020 byl schválen.
1.
Pan J. 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. 1-12-6-20 bylo schváleno.
2.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem schůze DSO Haberska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace ze schůze DSO Haberska na vědomí.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-12-6-20 bylo schváleno.
3. Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o výsledku hospodaření dobrovolného
svazku obcí Plynofikace Ledečska za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření dobrovolného svazku
obcí Plynofikace Ledečska za rok 2019.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-12-6-20 bylo schváleno.
4.
Předsedající předložil zastupitelům návrh prodeje pozemku pč. 1792/2 o výměře
1100m2 v k.ú. Chrtníč, odděleného geometrickým plánem od pozemku p.č. 1792 p. A.
Marešové za cenu 80 Kč za m2. Kupující uhradí geometrický plán, zpracování kupní
smlouvy a poplatek za návrh na vklad do KN a dále za podmínek schválených
zastupitelstvem pro prodej pozemků určených k výstavbě. Záměr prodeje byl schválen
na ZO dne 7. 5. a vyvěšen na úřední desce ve dnech 18. 5. 2020-12. 6. 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s prodejem pozemku p.č.1792/2 v k.ú Chrtníč p. A. Marešové.

Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4-12-6-20 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy pachtu pozemku p.č.1709 v k. ú.
Chrtníč o výměře 21005 m2 současnému pachtýři - ZOD Bačkov dle předložené
pachtovní smlouvy. Záměr pachtu byl schválen na ZO dne 7.5. 2020 a vyvěšen na
úřední desce ve dnech 18. 5. 2020-12. 6. 2020
Návrh usnesení:

Zastupitelé souhlasí se smlouvou pachtu zemědělského pozemku p.č. 1709 v k. ú.
Chrtníč o výměře 21005m2 ZOD Bačkov.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:0

č. 5-12-6-20 bylo schváleno.
6.
Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na projektové práce
DČOV. Cenové nabídky do daného termínu doručili 3 firmy. Výběrová komise ve
složení R. Čálek, J. Vrána a M. Prosová zhodnotila doručené nabídky. Nejvýhodnější
cenová nabídka je od firmy Akvopro s. r. o., Vyšehradská 1349/2, Praha s cenou
10 000,- Kč bez DPH za 1 DČOV při počtu plánovaných 45 kusů. Tuto firmu komise
vybrala a doporučuje zastupitelům s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo.
Návrh usnesení
Zastupitelé souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekty DČOV s firmou Akvopro
s. r. o., Vyšehradská 1349/2, Praha

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-12-6-20 bylo schváleno.
7.
Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou a návrhem příkazní smlouvy na
komplexní administraci žádosti o dotaci na DČOV, včetně výběrových řízení od firmy
Jiří Abrhám, Příseky 72, Proseč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou p. Jiří Abrhám, Příseky 72,
Proseč, na komplexní administraci žádosti o DČOV dle předložené příkazní smlouvy.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-12-6-20 bylo schváleno.
8.
Předsedající předložil zastupitelům smlouvu s firmou Antee s.r.o. na úpravu a
přepracování webových stránek obce dle aktuálních legislativních požadavků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou Antee s.r.o na úpravu a přepracování
webových stránek obce.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8-12-6-20 bylo schváleno.

9.
Účetní obce p. Prosová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č.2/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č.2/2020 na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-12-6-20 bylo schváleno.
10.
Předsedající požádal zastupitele o schválení finančního daru ve výši 10000,- Kč pro
SDH Chrtníč. Jde o částku za prodaný železný šrot sebraný v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s finančním darem ve výši 10000,- Kč pro SDH Chrtníč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10-12-6-20 bylo schváleno.
11.
Předsedající informoval zastupitele o zamítnuté žádosti o dotaci na prořez a ošetření
aleje k Radinovu z důvodu nedostatku finančních prostředků v dotačním programu.
Navrhuje proto realizovat část plánovaného prořezu z vlastních zdrojů, pro letošní rok
ve výši 70 tis. Kč. Žádost o dotaci podat znovu příští rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s částkou 70 000,- Kč na prořez a ošetření aleje k Radinovu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11-12-6-20 bylo schváleno
12.
Předsedající předložil zastupitelům na vědomí zápisy z jednání kontrolního a
finančního výboru za rok 2019.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru za rok
2019.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12-12-6-20 bylo schváleno

13.
Předsedající informoval zastupitele o:
- zamítnuté žádosti o dotaci na oplocenku z důvodu nedostatku finančních prostředků
v dotačním programu
- průběhu těžby v obecním lese
- průběhu žádosti o dotaci na výstavbu rybníka - stavební a autorský dozor
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13-12-6-20 bylo schváleno

Zapsal dne 12. 6. 2020
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce

Ověřil :

