OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 9. 2020
Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen p. Vébr.
Program zasedání:
Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na schválení
programu jednání, p. Vrána navrhl doplnit program zasedání o body 8 a 9.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 9. 9. 2020 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. DSO Plynofikace Ledečska
4. Rozpočtové opatření č. 3 a 4 /2020
5. DČOV
6. Žádost o VO
7. Těžba dřeva
8. Obecní zeleň
9. Pronájem pozemků
10. Různé
Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva dne 9. 9. 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: 6

Proti: 0

Usnesení č. 1-9 -9 -20 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

2.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem schůze DSO Haberska .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace ze schůze DSO Haberska na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-9-9-20 bylo schváleno.
3. Předsedající informoval zastupitele o průběhu členské schůze DSO Plynofikace
Ledečska. Členská schůze členů DSO Plynofikace Ledečska na svém zasedání dne 30.6.2020 projednala a schválila:
a) celoroční hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019
b) Závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019 s výrokem „bez
výhrad“
c) účetní uzávěrku DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou informace z členské schůze DSO Plynofikace Ledečska na vědomí.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že členská schůze členů DSO Plynofikace Ledečska na svém zasedání dne 30.6.2020 projednala a schválila:
a) celoroční hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019
b) Závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019 s výrokem „bez
výhrad“
c) účetní uzávěrku DSO Plynofikace Ledečska za rok 2019

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-9-9-20 bylo schváleno.

4.
Účetní obce p. Prosová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č. 3 a 4/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č.3 a 4/2020 na vědomí
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 4-9-9-20 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Předsedající informoval zastupitele o průběhu projektování DČOV . V souvislosti
s realizací DČOV bude potřeba přeložit část kanalizace na návsi od č. p. 34 do potrubí
vedle silnice, které je vedeno jako dešťová kanalizace. Zároveň toto potrubí převést
v PRVKUK jako jednotnou kanalizaci. Navrhuje pověřit projektováním přeložky a
změnou PRVKUK firmu Akvopro s.r.o., která zpracovává projekty na DČOV.
Návrh usnesení
Zastupitelé souhlasí s přeložkou kanalizace od č.p. 34 a zadáním projektových prací
této přeložky firmě Akvopro s.r.o..
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení č. 5-9-9-20 bylo schváleno.
6.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí majitelů nemovitosti č.p. 60 a 67 o zřízení
VO před uvedenými domy. Budou zjištěny technické podmínky a možnosti připojení
a konkrétní místo k umístění VO.
Návrh usnesení:
Zastupitelé souhlasí s umístěním VO před domy č. p .60 a 67. Technické podmínky
připojení a místo umístění VO budou upřesněny dle technických možností.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-9-9-20 bylo schváleno.
7.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem těžby a prodeje dřeva z obecního lesa ,
výsadbě a přidělených dotacích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace o obecním lese na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-9-9-20 bylo schváleno.
8.
P. Vrána přednesl žádost o posouzení stavu borovic na návsi a jejich případné pokácení.
Bude osloven arborista , aby zdravotní stav borovic posoudil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s případným pokácením 3 ks borovic na návsi.
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 8-9-9-20 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

9.
Vzhledem ke končící nájemní smlouvě obecních pozemků s p. Prorokovou byly
projednány podmínky případných dalších pachtů těchto pozemků v lokalitě, která bude
dotčena stavbou rybníka. V případě nového pachtu těchto pozemků bude postupováno
tak, aby novým pachtem nedošlo k neúčelnému dělení ploch současných uživatelů
okolních pozemků. V pachtovní smlouvě budou uvedena ustanovení , která umožní
realizaci výstavby rybníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s budoucím pachtem pozemků za podmínek: V případě nového
pachtu těchto pozemků bude postupováno tak, aby novým pachtem nedošlo
k neúčelnému dělení ploch současných uživatelů okolních pozemků. V pachtovní
smlouvě budou uvedena ustanovení , která umožní realizaci výstavby rybníka.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-9-9-20 bylo schváleno.

10.
Předsedající informoval zastupitele o:
- demolici telefonní budky – možnost odkoupení
- ČEZ nebude nadále hlásit odstávky vylepením letáků, pouze elektronicky
- průběhu žádosti o dotaci na rybník
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10-9-9-20 bylo schváleno

Zapsal dne 12. 9. 2020
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce
Ověřil :

