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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 17.5.2019 

Začátek: 19.30 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Projednání a schválení závěrečného účtu 

3.) Projednání a schválení účetní závěrky 

4.) Projednání a schválení zhotovitele na akci Oprava úpravny vody 

5.) Projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí z.s. 

6.) Různé - rozpočtové opatření č. 2 a 3 

7.) Informování občanů  

8.) Diskuze 

9.) Usnesení 

10.) Závěr 

 

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

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2018 a se 

zprávou o přezkumu  hospodaření Jihočeským krajem. 

 

- schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

3.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní závěrkou za rok 2018.  

 

- schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo schválení výběru zhotovitele na stavební akci Oprava 

úpravny vody. Byly osloveny tři firmy: Hora s.r.o. s cenou 291.115 Kč, Petrastav s.r.o. 

s cenou 145.710 Kč a třetí firma Stavikom Mládek s.r.o. cenovou nabídku do termínu 
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zastupitelstva nezaslala.  Zastupitelstvo vybralo firmu s nižší cenovou nabídkou.  Akci 

bude realizována v letních měsících tohoto roku.  

 

- schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

5.) Projednání žádosti o finanční příspěvek společnosti Linky bezpečí z.s. ve výši 2.000,- Kč. 

Žádost byla dne 16.4.2019 zaslána na Obecní úřad. 

 

- schváleno 0 hlasy, proti 6, zdržel se 0 

 

 

6.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2 a 3 a  bere je na vědomí.  

 

 

7.) Starostka informovala občany  

- o provedení čerpacích zkoušek v měsíci květnu u nového vrtu vedle vodojemu 

- o aktuálním stavu akce rekonstrukce vodovodu 

- o výsledcích žádostí o dotaci z POV 2019 

- pozvala je na nejbližší kulturní akce 

- připomenula termín pro přistavení velkoobjemového kontejneru v měsíci červenci 

 

8.) Diskuze: 

 

 

9.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se zprávou 

o přezkumu hospodaření za rok 2018 a to bez výhrad všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele stavebních prací na akci Oprava 

úpravny vody s cenovou nabídkou 145.710 Kč od firmy Petrastav s.r.o. 

- Zamítnutí žádosti o finanční příspěvek pro Linku bezpečí  v částce 2.000,- Kč 

 

 

10.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.55 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


