OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 4. 12. 2020

Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 6 zastupitelů. Nepřítomen p. Poláček.
Program zasedání:
Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na schválení programu
jednání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 4. 12. 2020 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. DSO Plynofikace Ledečska
4. Přípojka NN
5. Rozpočtové provizorium
6. Rozpočtové opatření
7. Záměr pronájmu pozemků
8. Příjezd k parcele č. 1792/2
9. Příspěvek včelaři
10. Veřejné osvětlení
11. Inventarizační komise
12. Ohňostroj
13. Těžba dřeva
14. 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 4. 12. 2020 byl schválen.
1.
Pan J. Vrána seznámil zastupitele s aktuálním děním v LD Chraňbož a se zprávou ředitele LD. Seznámil
zastupitele s průběhem jednání představenstva s p. Kolářovou ohledně pozemku a černé stavby na
pozemku LD v Tunochodech.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 1-4-12 -20 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

2.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem schůze DSO Haberska. Předložil zastupitelům návrh
rozpočtu DSO Haberska na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Haberska
2022-2024.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace ze schůze DSO Haberska na vědomí. Zastupitelstvo schvaluje návrh
rozpočtu DSO Haberska na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Haberska
2022-2024.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-4-12-20 bylo schváleno.
3. Předsedající předložil zastupitelům návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují návrh rozpočtu DSO Plynofikace Ledečska na rok 2021.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-4-12-20 bylo schváleno.

4.
Předsedající předložil zastupitelům žádost o zřízení přípojky NN parcele 1792/2, která povede po
části obecního pozemku p.č. 588/1 a 1789. Součástí žádosti o zřízení přípojky je i žádost o zřízení
věcného břemene-služebnosti vedení této přípojky po obecním pozemku p.č. 588/1 a 1789
a smlouva o právu provést stavbu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zřízením přípojky NN a smlouvou o právu provést stavbu na parcele p.č.
588/1 a 1789 a souhlasí se záměrem zřízení věcného břemene – služebnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4- 4-12-20 bylo schváleno.
5.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení pravidla rozpočtového provizoria do schválení
řádného rozpočtu pro rok 2021.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria do schválení řádného rozpočtu pro rok
2021.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení č. 5-4-12-20 bylo schváleno.
6.
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6 /2020
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou rozpočtové opatření č 6/2020 na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-4-12-20 bylo schváleno.
7.
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem záměru pachtu obecních pozemků pč.1587 o výměře
2817 m2, 1562 o výměře 8737 m2, 1591 o výměře 475 m2, 1594 o výměře 4592 m2, 1620 o výměře
722 m2, 1905 o výměře 4983 m2, 1501 o výměře 43079 m2, 1590 o výměře 1774 m2, 1942 o výměře
320 m2, 1592 o výměře 10216 m2, 1597 o výměře 1753 m2, 1596 o výměře 2513 m2, 1601 o výměře
1184 m2 vše v k. ú. Chrtníč, zapsáno na LV 10001.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměru pachtu obecních pozemků pč.1587 o výměře 2817 m2, 1562 o
výměře 8737 m2, 1591 o výměře 475 m2, 1594 o výměře 4592 m2, 1620 o výměře 722 m2, 1905 o
výměře 4983 m2, 1501 o výměře 43079 m2, 1590 o výměře 1774 m2, 1942 o výměře 320 m2, 1592
o výměře 10216 m2, 1597 o výměře 1753 m2, 1596 o výměře 2513 m2, 1601 o výměře 1184 m2 vše
v k. ú. Chrtníč, zapsáno na LV 10001.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-4-12-20 bylo schváleno.
8.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí p. Marešové o vyřešení příjezdu k parcele p.č. 1792/2.
Přístup vede přes obecní pozemek p.č. 1789, který není v katastru zapsán jako komunikace. Navrhuje
část pozemku jako příjezd k uvedené parcele odprodat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1789 v k.ú. Chrtníč, který bude oddělen
geometrickým plánem z pozemku p.č. 1789.
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 8-4-12-20 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

9.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí ČSV Habry o příspěvek na činnost spolku. Navrhuje přispět
částkou 2 000,- Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem 2 000,- Kč spolku ČSV Habry.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-4-12-20 bylo schváleno.

10.
Předsedající informoval zastupitele o situaci s žádostí o zřízení VO před domy č.p. 67 a 60. KSUSV
nepovolí uložení kabelu na jejich pozemku, p. Moravec souhlasí s případným umístěním sloupu VO
na svém pozemku. Vzhledem k problematickému připojení kabelovým vedením navrhl použít solární
osvětlení, které by bylo na pozemku obce. Možnosti instalace SO a cenová relace budou zjištěny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce k VO na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10-4-12-20 bylo schváleno.
11.
Předsedající předložil zastupitelům plán inventur na rok 2020 a návrh na složení inventurní komise:
M. Poláček, Z. Fanta, R. Čálek, M. Prosová
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2020 a složení inventurní komise.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11-4-12-20 bylo schváleno.
12.
Předsedající pořádal zastupitele o stanovisko k pořádání silvestrovského ohňostroje.
Navrhl ohňostroj realizovat i v tomto roce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním silvestrovského ohňostroje.
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 12-4-12-20 bylo schváleno

Zdržel se: 0

13.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem těžby a prodejem dřeva z obecního lesa. Navrhl
stanovit částku za prodej palivového dřeva na 250,- Kč za m3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace o těžbě a prodeji dřeva na vědomí. Souhlasí s částkou 250,- Kč za m3
palivového dřeva.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13-4-12-20 bylo schváleno
14.
Předsedající informoval zastupitele o:
- Průběhu projektových prací na DČOV
- Schválené žádosti o dotaci na rybník
- Stanovisku arboreta ke kácení borovic na návsi – doporučeno borovice pokácet
- Změně jízdních řádů od ledna 2021
- Prořezu a ošetření stromů na cestě k Radinovu
- Nákupu ryb do nádrže
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 14-4-12-20 bylo schváleno

Zapsal dne 5. 12. 2020
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce

Ověřil :

