OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 25. 2. 2022

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 25. 2. 2022 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. Zřízení věcného břemene NN
4. Příspěvek KKV
5. Výběrové řízení DČOV
6. POVV
7. Memorandum o partnerství
8. 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 25.2. 2022 byl schválen.
1.
P. Vrána informoval zastupitele o aktuálním dění v LD Chraňbož. LD požádalo obec o schválení změny
stanov LD Chraňbož ve článku.2. - změna sídla společnosti z Leština u Světlé č.p. 18 na Leština u
Světlé č.p. 167 , na základě kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ze dne 1.2. 2022 dle zápisu
novostavby do KN.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí. Zastupitelstvo schvaluje změnu stanov LD
Chraňbož ve článku.2. - změna sídla společnosti z Leština u Světlé č.p. 18 na Leština u Světlé č.p. 167 ,
na základě kolaudačního souhlasu s užíváním stavby ze dne 1.2. 2022 dle zápisu novostavby do KN.

Pro: 5

Proti: 0

Usnesení č. 1-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

2.
Předsedající předložil zastupitelům Závěrečný účet DSO Haberska za rok 2021, Inventarizační zprávu
DSO Haberska za rok 2021 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Haberska za rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet DSO Haberska za rok 2021, Inventarizační zprávu DSO
Haberska za rok 2021 a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Haberska
za rok 2021 bez výhrad.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 2-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

3.
Předsedající předložil zastupitelům návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
vedení NN na parcele p.č. 474/8 v k.ú. Chrtníč ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje znění Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vedení NN
na parcele p.č.474/8 v k.ú. Chrtníč ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 3-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

4.
Předsedající předložil zastupitelům žádost Krajské knihovny Vysočina o finanční příspěvek. Navrhuje
přispět částkou 2000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek Krajské knihovně Vysočiny ve výši 2000,- Kč
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení „Dokumentaci ke zpracování žádosti o účast
v zadávacím řízení a zadávací dokumentace na výstavbu DČOV Chrtníč“ a návrh „Smlouvy o dílo na
výstavbu DČOV obec Chrtníč“, která bude součástí výběrového řízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje „Dokumentaci ke zpracování žádosti o účast v zadávacím řízení a zadávací
dokumentace na Výstavbu DČOV Chrtníč“ a návrh „Smlouvy o dílo na výstavbu DČOV Chrtníč“, která
bude součástí výběrového řízení.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 5-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

6.
Byla podána žádost o dotaci do programu POVV 2022 na přeložku kanalizace na návsi. Předsedající
navrhuje zadat po schválení této dotace realizaci vlastní stavby firmě Zbyněk Petr G.Jeníkov.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje zadání prací na přeložce kanalizace na návsi firmě Zbyněk Petr Golčův
Jeníkov.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 6-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

7.
Předsedající seznámil zastupitele s textem Memoranda o partnerství a spolupráci mezi obcí, firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a Elektrárny Opatovice a.s. při systémovém řešení odpadového
hospodářství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podpisem Memoranda o partnerství a spolupráci mezi obcí, firmou AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. a Elektrárny Opatovice a.s. při systémovém řešení odpadového
hospodářství.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 7-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

8.
Předsedající seznámil zastupitele s:
-změnou místa pálení čarodějnic, dohodnuto místo na louce u cesty na Radinov
-termín přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad 20. května 2022, nebezpečný odpad
23.května 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 8-25-2-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Zapsal dne 25. 2. 2022
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce
Ověřil :

