OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 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 22. 4. 2022 takto:
1. LD Chraňbož
2. Závěrečný účet obce za rok 2021
3. Rozpočtové opatření
4. DČOV
5. Dar hasiči
6. Počet členů zastupitelstva
7. 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 22. 4. 2022 byl schválen.
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. 1-22-4 -22 bylo schváleno.
2.
Předsedající předložil zastupitelům závěrečný účet obce za rok 2021, Zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2021 a účetní závěrku obce za rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 bez výhrad, Zprávu o výsledku hospodaření
obce za rok 2021 bez výhrad. Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-22-4 -22 bylo schváleno.
3. Předsedající předložil zastupitelům rozpočtové opatření č.1 a2 /2022
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou rozpočtové opatření č.1 a 2 /2022 na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-22-4 -22 bylo schváleno.
4.
Předsedající podal zastupitelům informace o aktuálním stavu výběrového řízení na DČOV a jeho
celkovém průběhu. Byl diskutován finanční podíl obce na realizaci projektu v rámci současné již
přidělené dotace a případné navýšení financí v nové výzvě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo zrušuje výběrové řízení na DČOV, pověřuje starostu obce zrušením žádosti o dotace
v dotační výzvě 12/2019 a přípravou podkladů a podáním žádosti o dotaci v nové výzvě 7/2021
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4-22-4 -22 bylo schváleno.
5.
Předsedající předložil zastupitelům návrh na finanční dar pro SDH Chrtníč ve výši 16 000,- Kč a návrh
na nákup nové sady hadic.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar pro SDH Chrtníč ve výši 16000,-Kč a nákup sady hadic.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:0

Usnesení č. 5-22-4 -22 bylo schváleno.
6.
Předsedající podal návrh na určení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2022-2026. Navrhuje
stávající počet 7 členů. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelé určují počet členů zastupitelstva obce Chrtníč pro období 2022-2026 na 7 členů
zastupitelstva.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 6-22-4 -22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

7.
Předsedající informoval zastupitele o:
- Probíhající výsadbě v obecním lese ( 2000 smrk, 5500 dub) a stavbě oplocenky.
- Ukončení stavebních prací na rybníce k 21. 3. 2022. Nedodržený termín bude penalizován dle
smlouvy.
- Možnosti získání dotace na výsadbu ovocných stromů na obecních pozemcích.
- Jednání se ZOD Habry ohledně cesty nad vsí. Prozatím zůstane místo cesty 20 m široký
travnatý pás.
- Termín započetí výstavby přeložky kanalizace na návsi – cca od 10. května.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace starosty na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-22-4 -22 bylo schváleno.

Zapsal dne 29. 4. 2022
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce

Ověřil

