OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 14. 5. 2021

Jednání zastupitelstva zahájeno v 19:00 hod.
Na jednání přítomno 6 zastupitelů. Omluven p. Poláček
Program zasedání:
Starosta obce, dále předsedající, zahájil zasedání zastupitelstva návrhem na schválení programu
jednání:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje program jednání dne 14. 5. 2021 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. DSO Plynofikace Ledečska
4. Pronájem pozemku
5. Rozpočtové opatření č.2/2021
6. Příspěvek SDH
7. Financování stavby rybníka
8. Dotace POVV
9. Ukončení nájemní smlouvy
10. Pronájem nebytových prostor
11. Dodatek č.10 smlouvy AVE
12. Budova č.p. 7
13. 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 14. 5. 2021 byl schválen.

1.
Pan J. Vrána informoval zastupitele o aktuálním dění v LD Chraňbož
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 1-14-5-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

2.
Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Haberska
za rok 2020 a inventarizační zprávu DSO Haberska za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Haberska za rok
2020 a inventarizační zprávu DSO Haberska za rok 2020.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-14-5-21 bylo schváleno.
3.
Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o výsledku hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za
rok 2020 a návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok
2020 a schvaluje návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace Ledečska za rok 2020.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3-14-5-21 bylo schváleno.
4.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí p. J. Moravce a p. J. Moravcové o pronájem obecního
pozemku p. č. 1618/2 v k. ú. Chrtníč o výměře 398 m2. Navrhuje zveřejnit záměr pronájmu
uvedeného pozemku. V rozpravě byla diskutována cena nájmů obecních pozemků, které neslouží
k zemědělskému podnikání. Byla navržena cena 8 Kč za m2/rok, která vychází z ceny již
pronajímaných obecních pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 1618/2 v k. ú. Chrtníč o
výměře 398 m2. Zastupitelstvo schvaluje cenu pronájmu obecních pozemků, které neslouží
k zemědělskému podnikání ve výši 8 Kč za 1 m2/rok.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4-14-5-21 bylo schváleno.
5.
Účetní obce p. Prosová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.2/2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č.2/2021 na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 5-14-5-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

6.
Předsedající navrhuje příspěvek pro SHČMS SDH Chrtníč ve výši 12.800, - Kč. Jde o částku za sběr
železného šrotu. Příspěvek bude poskytnut na základě darovací smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek SHČMS SDH Chrtníč ve výši 12 800,-Kč.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-14-5-21 bylo schváleno.
7.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a.s.,
ve výši 3. 000. 000,- Kč za účelem financování stavby Rybníka na Radinovce a Realizaci části LBK
18 ÚSES včetně revitalizace toku Radinovka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a.s., se sídlem
Praha1, Na Příkopě 33, č.p. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, za účelem financování Realizace části
LBK 18 ÚSES včetně Revitalizace toku Radinovka a Rybník na Radinovce v Chrtníči, splatného dne
30. 4. 2030, s pohyblivou úrokovou sazbou ve výši 1M Pribor, pevná odchylka 0,9 % p.a.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem úvěrové dokumentace.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-14-5-21 bylo schváleno.
8.
Předsedající navrhl využít dotaci POVV 2021 na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení
včetně instalace nového solárního světla na parcele p.č. 1618/1.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje využití dotace POVV 2021 na dokončení rekonstrukce VO v obci.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 8-14-5-21 bylo schváleno.
9.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí p. Sommerauerové o ukončení nájemní smlouvy
k nebytovým prostorům v č.p.52 (hospoda) dohodou ke dni 31.5.2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorům v č.p.52 dohodou ke
dni 31. 5. 2021
Pro: 6

Proti: 0

Usnesení č. 9-14-5-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

10.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí p. Zdeňka Fanty, bytem Chrtníč 23, o pronájem
nebytových prostor v budově obecního úřadu Chrtníč č.p. 52 k provozování hostinské činnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují pronájem nebytových prostor v budově č.p. 52 k provozování hostinské
činnosti p Zděnku Fantovi od 1. 6. 2021
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 10-14-5-21 bylo schváleno.
11.
Předsedající seznámil zastupitele s Dodatkem č.10 smlouvy na zajištění odvozu a uložení tuhého
komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Chrtníč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.10 smlouvy na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí Chrtníč.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 11-14-5-21 bylo schváleno.
12.
Předsedající požádal zastupitele o stanovisko k následnému využití nemovitosti č.p. 7. V rozpravě
bylo navrženo objekt zdemolovat a vzniklou plochu upravit na park.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje demolici objektu č.p. 7 a pověřuje starostu obce k administrativním
krokům potřebným pro schválení demoličního výměru objektu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1 (p. Fanta)

Usnesení č. 12-14-5-21 bylo schváleno.
13.
Předsedající informoval zastupitele o:
- termínech začátku stavby rybníka – předpokládané zahájení červen/červenec 2021, ukončení
stavebních prací listopad 2021
- stavu žádosti na výstavbu DČOV, byl zpracován pasport stávající kanalizace, jsou připraveny
podklady pro stavební povolení na DČOV, podáno bude po vydání stavebního povolení
přeložky kanalizace
- vyložení obnoveného katastrálního operátu ve dnech 16. 6. 2021 – 29. 6. 2021
- změně dodavatele el. energie a plynu
- podané žádosti o příspěvek na nákup dopravního automobilu od Nadace ČEZ
- stavu obecního lesa, prodeje dřeva, dotace

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 13-14-5-21 bylo schváleno.

Zapsal dne 16. 5. 2021
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce

Ověřil :

