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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 22.2.2019 

Začátek: 19.30 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Záměr směny pozemků 

3.) Kupní smlouva pozemku 800/1 od paní Svitákové 

4.) Kupní smlouva pozemku 1088/23 pro paní Kabele 

5.) Žádost o finanční příspěvek 

6.) Zpracování Systému náležité péče 

7.) Zpracování Pasportu komunikace 

8.) Směrnice pro práci s osobními údaji 

9.) Různé - rozpočtové opatření č. 1 

10.) Žádost o příspěvek pro podporu rodičovství 

11.) Informování občanů  

12.) Diskuze 

13.) Usnesení 

14.) Závěr 

 

1.) Starostka zahájila schůzi v 19.30h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je 

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2.) Zastupitelstvo je informováno o záměru směny pozemku parc. č. 200/18, 215/2, 

1245/30, 1257/4 a následně o uveřejnění záměru na úřední desce v elektronické 

i písemné formě. 

 

3.) Schválení Kupní smlouvy pro odkup pozemku parc. č. 800/1 od paní Gabriely Svitákové 

za cenu 25.000,- Kč. Pozemek je důležitou součástí hasičského hřiště, kde je v plánu 

letošního roku postavení dřevěného multifunkčního přístřešku.  

 

Schváleno 6-ti hlasy. 
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4.) Schválení Kupní smlouvu pro paní Lenku Kabele. Na pozemku bude dále vedeno věcné 

břemeno o vstupu na pozemek za účelem zajištění inženýrských sítí. 

Prodej tohoto pozemku byl schválen Zastupitelstvem obce dne 21.9.2018 za cenu 

4.600,- Kč. 

 

Schváleno 6-ti hlasy. 

 

5.) Schválení žádosti o finanční příspěvek sportovnímu klubu SK Tučapy z.s. ve výši 

1.000,- Kč. Podpora bude využita na činnost klubu ve sportovní gymnastice. Do 

sportovního klubu v současné době dochází Kamila a Denisa Veselé. 

 

Schváleno 6-ti hlasy. 

 

6.) Schválení zpracování Systému náležité péče, který se dle zákonné povinnosti musí vést 

z důvodu uvedení dřeva na trh. Zpracování Systému náležité péče vykoná odborný 

lesní hospodář Ing. Pavel Hána.  

 

Schváleno 6-ti hlasy. 

 

 

7.) Schválení zpracování Pasportu komunikace. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikací přímo ukládá povinnost vést Pasport komunikace.  

  

Schváleno 6-ti hlasy. 

 

8.) Schválení Směrnice pro pracování s osobními údaji. Směrnice č. 1/2019 je vydána 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady  2016/679/EU o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů.  

Tzn. směrnice definuje a stanovuje obci taková opatření a pravidla, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému přístupu k osobním údajům. 

 

Schváleno 6-ti hlasy. 

 

9.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1 a  bere je na vědomí.  

 

10.) Schválení žádosti pro podporu rodičovství manželům Voráčkovým pro syna Mikuláše 

narozeného dne 15.2.2019 ve výši 10.000,- Kč. Podpora je poskytnuta dle obecně 

závazné vyhlášky č.1/97. 

 

Schváleno 6-ti hlasy. 

 

 

11.) Diskuze:  

V diskusi starostka informovala občany  
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- o realizaci vrtu z důvodu posílení vodního zdroje, o výsledcích biologického 

a chemického rozboru vody z tohoto vrtu. 

- o podání žádosti na Odboru životního prostředí v Táboře z důvodu vyřízení 

komunikace parc. č. 614/10 v pochybnosti. Komunikace byla několik desítek let 

vedená jako orná půda, řízením bude změněna na komunikaci. 

- o zpuštění zkušební verze nových webových stránek 

- o vydání a distribuování prvního čísla místních novin 

- připomenutí termínu pro přistavení velkoobjemového kontejneru 

- o vykácení obecního lesa u Vlčevse a nabídla možnost odkupu palivového dřeva 

občanům 

- pozvala občany na nejbližší kulturní akce 

- a připomněla možnost podávání návrhů a připomínek do poštovních schránek 

umístěných v autobusové zastávce a v místním obchodě s potravinami.  

 

12.) Usnesení 

- Informování o záměru směny pozemku s ZOD Choustník 

- schválení kupní smlouvy s paní Svitákovou a pověření starostky k podpisu smlouvy 

- schválení kupní smlouvy s paní Kabele a pověření starostky k podpisu smlouvy 

- schválení žádosti o finanční příspěvek pro SK Tučapy v částce 1.000,- Kč 

- schválení zpracování Systému náležité péče 

- schválení zpracování Pasportu komunikace 

- schválení směrnice pro práci s osobními údaji č. 1/2019 

- zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí rozpočtové opatření č.1 

- schválení žádosti pro podporu rodičovství manželům Voráčkovým 

 

 

13.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.40 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


