OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 5. 2. 2021

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 5. 2. 2021 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. Rozpočet 2021
4. Rozpočtové opatření 7,8/2020
5. Schválení výsledků inventarizace 2020
6. Schválení zápisů KV, FV za rok 2020
7. Platy zastupitelů, DPP, DPČ
8. Příspěvek knihovna Vysočiny
9. Věcné břemeno přípojky NN
10. Prodej pozemku
11. Pronájem pozemků
12. Smlouva O2
13. Smlouva Envirex
14. Výběrové řízení – smlouva
15. Dodatek vyhlášky č. 2/2019 MPKO
16. Záměr směny pozemků
17. Záměr pronájmu nebytových prostor
18. Vozidla
19. Různé

Před hlasováním byla dána zastupitelům možnost se k uvedeným bodům vyjádřit. Žádný jiný
návrh podán nebyl.
Pro: 7

Proti: 0

Program zasedání zastupitelstva dne 5. 2. 2021 byl schválen.

Zdržel se: 0

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. 1-5-2-21 bylo schváleno.
2.
Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Haberska za
rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Haberska za rok 2020 bez
výhrad.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-5-2-21 bylo schváleno.
3.
Předsedající předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na
úřední desce obce ve dnech 19. 1. 2021 - 5. 2. 2021.
Žádný jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce Chrtníč na rok 2021.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-5-2-21 bylo schváleno.
4.
Předsedající předložil zastupitelům rozpočtové opatření 7, 8/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření 7,8/2020 na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0
Usnesení č. 4-5-2-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení výsledky inventarizace za rok 2020.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výsledky inventarizace za rok 2020.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení č. 5-5-2-21 bylo schváleno.
6.
Předsedající předložil zastupitelům zprávy kontrolního a finančního výboru za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 2020.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-5-2-21 bylo schváleno.
7.
Předsedající navrhuje ponechat platy zastupitelů, starosty a místostarosty obce pro rok 2021 ve výši
roku 2020, dále umožnit zastupitelům brigádnickou činnost pro potřeby obce.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje platy zastupitelů, plat starosty a místostarosty pro rok 2021 ve výši roku
2020.
Zastupitelstvo schvaluje, že zastupitelé mohou v období od 1. 3. 2021- 31. 12. 2021 pracovat na DPP
a DPČ při údržbě veřejné zeleně a ostatních pomocných pracích v obci. Odměna bude vyplácena
měsíčně za období, kdy budou tyto práce prováděny.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-5-2-21 bylo schváleno.
8.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Krajské knihovny Vysočiny o finanční příspěvek na nákup
knih. Navrhuje přispět částkou 2.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje s příspěvek Krajské knihovně Vysočina ve výši 2000,- Kč.
Pro: 7

Proti: 0
Usnesení č. 8-5-2-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

9.
Předsedající seznámil zastupitele se zněním smlouvy zřízení věcného břemene vedení NN na
parcelách p.č. 588/1, p.č. 1564, 568 a st.59, vše v k.ú. Chrtníč ve vlastnictví obce Chrtníč ve prospěch
oprávněné ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene vedení NN na parcelách p.č.
588/1, p.č. 1564, 568 a st.59, vše v k.ú. Chrtníč ve vlastnictví obce Chrtníč ve prospěch oprávněné
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 9-5-2-21 bylo schváleno.
10.
Předsedající předložil zastupitelům návrh na prodej obecního pozemku p.č. 1789/2 v k.ú. Chrtníč o
výměře 80 m2, odděleného geometrickým plánem od pozemku p.č. 1789 paní A. Marešové, Chrtníč
38. Záměr prodeje zveřejněn na úřední desce ve dnech 5. 12. 2020 - 22. 12. 2020. Prodej pozemku
proběhne de pravidel pro prodej obecních pozemků schválených zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1789/2 v k.ú. Chrtníč o výměře 80 m2, odděleného
geometrickým plánem od parcely p.č. 1789 p. A. Marešové, Chrtníč 38. Prodej pozemku proběhne
de pravidel pro prodej obecních pozemků schválených zastupitelstvem obce.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10-5-2-21 bylo schváleno
11.
Předsedající předložil zastupitelům návrh pachtu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce. Záměr
pachtu pozemků zveřejněn na úřední desce ve dnech 5. 12. 2020 -22. 12. 2020. O pacht pozemku
p.č. 1501 o výměře 43079 m2 požádal p. Matoušek, Chrtníč 45. O pacht pozemku p.č. 1905 o výměře
4983 m2 požádala p. Proroková, Chrtníč 11. O pacht pozemku p.č. 1587 o výměře 2817 m2 požádal
p. Kafka, Bačkov 19. Předsedající navrhuje žádosti o pacht uvedených pozemků schválit za cenu
3 500,- Kč za 1 ha + daň z nemovitých věcí. Záměr pachtu uvedených pozemků byl zveřejněn na
úřední desce ve dnech 5. 12. 2020 - 22. 12. 2020.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pacht zemědělských pozemků p.č. 1501 p. Matouškovi, Chrtníč 45, p.č. 1905
p. Prorokové, Chrtníč 11, p.č. 1587 p. Kafkovi, Bačkov 19.
Pro: 7

Proti: 0
Usnesení č. 11-5-2-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

12.
Předsedající seznámil zastupitele se zněním smlouvy o odkupu nevyužité telefonní budky od O2
Czech Republic a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy mezi obcí Chrtníč a O2 Czech Republic na odkup
nevyužité telefonní budky.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 12-5-22-21 bylo schváleno
13.
Předsedající seznámil zastupitele se zněním smlouvy mezi obcí Chrtníč a firmou Envirex spol. s.r.o.,
na odběr vzorků odpadních vod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy mezi obcí Chrtníč a firmou Envirex spol. s.r.o. na odběr
vzorků odpadních vod.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13-5-2-21 bylo schváleno
14.
Předsedající předložil zastupitelům podklady k výběrovému řízení stavby rybníka a revitalizace
potoka. Zastupitelům byla předložena „Výzva a zadávací dokumentace a zadávací podmínky pro
podání nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce“ a „Smlouva o dílo“ pro projekt
„Realizace části LBK 18 ÚSES vč. Revitalizace toku Radinovka a Rybník na Radinovce v Chrtníči“.
V rámci rozpravy byl konzultován čl. VI, odst.2 návrhu smlouvy a administrativní nedostatky v adrese
obce. Před podpisem smlouvy bude uvedený č. VI, odst.2 ze smlouvy vypuštěn a administrativní
nedostatky odstraněny.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Výzvu a zadávací dokumentaci a zadávací podmínky pro podání nabídky na
zakázku malého rozsahu na stavební práce“ a „Smlouvu o dílo“ pro projekt „Realizace části LBK 18
ÚSES vč. Revitalizace toku Radinovka a Rybník na Radinovce v Chrtníči“.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 14-5-2-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

15.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení dodatek č. 2 vyhlášky 2/2019 o MPKO.
Návrh usnesení.
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č.2 vyhlášky 2/2019 o MPKO.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 15-5-2-21 bylo schváleno
16.
Předsedající předložil zastupitelům návrh na schválení záměru směny obecních pozemků p.č. 1944 o
výměře 4899 m2 a p.č. 1868 o výměře 3130 m2 v k.ú. Chrtníč za pozemky p.č.1765 o výměře 3223
m2 a p.č.1767 o výměře 4752 m2 v k.ú. Chrtníč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny obecních pozemků p.č. 1944 o výměře 4899 m2 a p.č. 1868 o
výměře 3130 m2 v k.ú. Chrtníč za pozemky p.č.1765 o výměře 3223 m2 a p.č.1767 o výměře 4752
m2 v k.ú. Chrtníč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 16-5-2-21 bylo schváleno
17.
Předsedající předložil návrh na záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 52 k provozování
hostinské činnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově č.p. 52 k provozování
hostinské činnosti.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17-5-2-21 bylo schváleno
18.
Předsedající navrhl nebytové prostory hospody před případným novým pronájmem vymalovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s výmalbou nebytových prostor hospody.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 18-5-2-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

19.
Předsedající informoval zastupitele o stavu vozidel Avia Furgon a Ford Tranzit. Vzhledem ke stáří
vozidel je problém s novou STK, výše investice do oprav je vzhledem ke stáří vozidel neekonomická.
Byl podán návrh vedená vozidla prodat a případně zakoupit vozidlo jiné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem vozidel Ford Tranzit a Avia Furgon.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 19-5-2-21 bylo schváleno
20.
Předsedající informoval zastupitele o:
- těžbě v obecním lese a celkové těžbě za rok 2020
- stavu žádosti na DČOV, průběhu projektových prací
- prodloužení povolení vypouštění odpadních vod do konce roku 2022
- novém zákonu o odpadech a cenových dopadech na obec
- zasedání DSO Haberska 25.2. v naší obci
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 20-5-2-21 bylo schváleno

Zapsal dne 7. 2. 2021
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce

Ověřil:

