OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 10. 12. 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 10. 12. 2021 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. DSO Plynofikace Ledečska
4. Plán inventur, Inventurní komise
5. Rozpočtové opatření č.9/2021
6. Rozpočtové provizorium
7. Silvestrovský ohňostroj
8. OZV odpady
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
10. Věcné břemeno přípojka NN
11. Dodatek smlouva MB Comp IT
12. Žádost o finanční příspěvek
13. Smlouva DTM Kraj Vysočina
14. 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 10. 12. 2021 byl schválen.
1.
P. Vrána informoval zastupitele o aktuálním dění v LD Chraňbož a průběhu členské schůze LD, konané
9. 12. 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1-10-12-21 bylo schváleno.
2.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem členské schůze DSO Haberska.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo bere informace z členské schůze DSO Haberska na vědomí.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 2-10-12-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

3.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem členské schůze DSO Plynofikace Ledečska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z členské schůze DSO Plynofikace Ledečska na vědomí.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 3-10-12-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

4.
P. Prosová předložila zastupitelům plán inventur na rok 2021 a návrh na složení inventurní komise:
M. Poláček, Z. Fanta, R. Čálek, M. Prosová.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur na rok 2021 a složení inventurní komise.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 4-10-12-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

5.
Účetní obce p. Prosová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č.9/2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č.9/2021 na vědomí.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 5-10-12-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

6.
Předsedající předložil zastupitelům ke schválení pravidla rozpočtového provizoria do schválení
řádného rozpočtu pro rok 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria do schválení řádného rozpočtu pro rok
2022
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 6-10-12-21 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

7.
Předsedající pořádal zastupitele o stanovisko k pořádání silvestrovského ohňostroje.
Navrhl ohňostroj realizovat i v tomto roce. Byla navržena částka 15 000,-Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním silvestrovského ohňostroje a schvaluje částku 15 000,- Kč.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-10-12-21 bylo schváleno.
8.
Předsedající předložil zastupitelům návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Seznámil zastupitele s vývojem cen plateb za odpadové hospodářství obce v minulých
letech a vývojem cen pro rok 2022. V tomto roce bude zpoplatněn odvoz bioodpadů, o možnostech
odvozu probíhá jednání se ZOD Habry. Proběhla diskuze o výši poplatku pro rok 2022. Navrženo bylo
500 a 600,- Kč jako základní výše poplatku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje výši základního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve
výši 500,-Kč.
Pro: 4
Proti: 3
Usnesení č. 8-10-12-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje OZV č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 8/1-10-12-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

9.
Předsedající předložil zastupitelům „Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.“
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere „Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2021.“ na vědomí.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 9-10-12-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

10.
Předsedající předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení vedení
NN na pozemku p.č. 588/3 a 1768 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení
vedení NN na pozemku p.č. 588/3 a 1768 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8-10-12-21 bylo schváleno
11.
Předsedající předložil zastupitelům návrh dodatku č.1 ke smlouvě s MB Comp IT s.r.o na servis a
údržbu počítačové sítě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 smlouvy s firmou MB Comp IT s.r.o.

Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 11-10-12-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

12.
Předsedající předložil zastupitelům žádost Centra pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod o finanční
příspěvek
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje finanční příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené Havlíčkův Brod
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 12-10-12-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

13.Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy mezi obcí a Krajem Vysočina o poskytnutí
podkladů pro tvorbu digitálně technické mapy Kraj Vysočina- DTM.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s krajem Vysočina na tvorbu DTM.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 13-10-12-21 bylo schváleno

Zdržel se: 0

14.
Předsedající seznámil zastupitele s:
- Podanými žádostmi o dotace na obecní les a jejich proplácením
- Nákupem vozidla Ford Transit a přívěsného vozíku z dotace Nadace Čez
- S průběhem výstavby rybníka a dosavadním průběhem financování stavby.
K tomuto bodu se vyjádřil p. Vrána. Vznesl připomínky k průběhu výstavby a technologickým
postupům při výstavbě. Zejména problematice nedostatečného hutnění hráze a technologie
betonáže výpustního objektu.
Bylo dohodnuto, že od stavební firmy bude vyžadováno doložení dokladů a dokumentace
technologického postupu použitého při výstavbě a hutnění hráze.
- O dokončené rekonstrukci VO v obci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7
Proti: 0
Usnesení č. 14-10-12-21 bylo schváleno

Zapsal dne 12. 12. 2021
Jakub Vavřička

Ověřil :

Zdržel se: 0

Roman Čálek

