OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 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 1. 7. 2022 takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LD Chraňbož
Smlouva ZOD Habry-bioodpad
DSO Plynofikace Ledečska
Rozpočtové opatření č.3,4/2022
Smlouva o zřízení věcného břemene vedení NN
Zrušení věcného břemene p. č. 1554
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 1. 7. 2022 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: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1-1-7-22 bylo schváleno.
2.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy mezi obcí a ZOD Habry na likvidaci bioodpadu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu mezi obcí a ZOD Habry na likvidaci bioodpadu
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 2-1-7-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

3.
Předsedající předložil zastupitelům Zprávu o výsledku hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za
rok 2021 a závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření DSO Plynofikace Ledečska za rok
2021 a schvaluje závěrečný účet DSO Plynofikace Ledečska za rok 2021.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 3-1-7-22 bylo schváleno.
4.
Účetní obce p. Prosová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 a 4 /2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření č. 3 a 4/2022 na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4-1-7-22 bylo schváleno.
5.
Předsedající předložil zastupitelům návrh smlouvy na zřízení věcného břemene NN a práva stavby
vedení NN na parcele p. č. 474/8 v k. ú. Chrtníč ve prospěch oprávněné ČEZ Distribuce a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene NN a práva stavby vedení NN na
parcele p. č. 474/8 v k. ú. Chrtníč ve prospěch oprávněné ČEZ Distribuce a.s.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5-1-7-22 bylo schváleno.
6.
Předsedající požádal zastupitele o souhlas se zrušením věcného břemene práva chůze a jízdy na
parcele p. č. 1554 v k. ú. Chrtníč, zřízeného ve prospěch parcely p.č.1573.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo souhlasí se zrušením věcného břemene práva chůze a jízdy na parcele p. č. 1554
v k. ú. Chrtníč, zřízeného ve prospěch parcely p.č.1573.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 6-1-7-22 bylo schváleno.

Zdržel se: 0

7.
Předsedající seznámil zastupitele s:
- kontrolou HZS Kraje Vysočina zaměřenou na krizové řízení a jednotku SDH obce
- o podání nové žádosti na dotace DČOV
- vyplacených dotacích na stavbu rybníka ve výši 3.453.330,12- Kč
- nutné opravě výusti kanalizace u mostu – SÚSKV opravu neprovede
- započatých pozemkových úpravách KPÚ Tunochody

Návrh usnesení:
Zastupitelé berou informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 7-1-7-21 bylo schváleno.

Zapsal dne 3. 7. 2022
Jakub Vavřička
Roman Čálek
starosta obce

Ověřil :

