OBEC CHRTNÍČ
Zápis z jednání zastupitelstva obce ze dne 9. 9. 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 9. 9. 2022 takto:
1. LD Chraňbož
2. DSO Haberska
3. Smlouva o zřízení věcného břemene NN
4. Převod pozemků od SPÚ
5. Rozpočtové opatření č.5
6. 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 9.9.2022 byl schválen.

1.
Pan J. Vrána seznámil zastupitele s aktuálním děním v LD Chraňbož. Seznámil zastupitele s možností
nákupu pozemků(orné půdy) do vlastnictví LD. Cena pozemku 41Kč/m2
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace z LD Chraňbož na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 1/1-9 -9-22 bylo schváleno.
Zastupitelstvo schvaluje případný nákup pozemků pro LD za cenu 41 Kč/m2.
Pro: 6
Proti: 1 /Prosová/
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/2-9 -9-22 bylo schváleno.

2.
Předsedající seznámil zastupitele s průběhem zasedání DSO Haberska konaného 24. 8. 2022 v Lučici.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere informace ze schůze DSO Haberska na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 2-9-9-22 bylo schváleno.
3.
Předsedající předložil zastupitelům žádost o zřízení věcného břemene přípojky NN parcele 1969
v k.ú. Chrtníč, která povede po části obecního pozemku p.č. 1969. Součástí žádosti o zřízení přípojky
je i žádost o zřízení věcného břemene vedení této přípojky po obecním pozemku p.č.1969 v k.ú.
Chrtníč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje zřízení přípojky NN na parcele 1969 a záměr zřízení věcného břemene
přípojky NN na parcele p.č.1969 v k.ú. Chrtníč.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.3-9-9-22 bylo schváleno.

4.
Předsedající předložil zastupitelům žádost o převod pozemků p.č. 1218/15, 555/19, 555/20,555/21
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti převod pozemků p.č. 1218/15, 555/19, 555/20, 555/21 z
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 4-9-9-22 bylo schváleno.
5.
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5 /2022
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou rozpočtové opatření č.5/2022 na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Usnesení č. 5-9-9-22 bylo schváleno.

Zdržel se:0

6.
Předsedající informoval zastupitele o :
- Formálně schválené žádosti o dotaci na výstavbu DČOV, čeká se na podpis rozhodnutí o
přidělení dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelé berou informace starosty obce na vědomí.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 6-9-9-22 bylo schváleno.

Zapsal dne 10. 9. 2022
Jakub Vavřička

Roman Čálek
starosta obce

Ověřil :

