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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 9.8.2019 

Začátek: 19.30 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Přivítání předsedy Ing. Jana Doubka a místopředsedy pana Ing. Jaroslava Kazdu za 

ZOD Podhradí Choustník  

3.) Schválení směny pozemků se ZOD Podhradí Choustník 

4.) Projednání a schválení odkupu pozemku parc. č. 358/37 

5.) Různé - rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6 

6.) Informování občanů  

7.) Diskuze 

8.) Usnesení 

9.) Závěr 

 

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

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2.) Starostka přivítala předsedu Ing. Jana Doubka a místopředsedu Ing. Jaroslava Kazdu ze 

ZOD Podhradí Choustník k obecné diskuzi a možnostech řešení zápachu z jímky. 

 

3.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směnou pozemků se ZOD Podhradí Choustník. 

Záměr směny pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 6.3.2019. Zastupitelstvo obce 

schvaluje směnu pozemků za oddělenou část pozemku 200/17 o výměře 1201 m2. 

 

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

 

4.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s odkupem pozemku parc. č. 358/37 za cenu 150,- 

Kč/m2. Náklady spojené s odkupem pozemku hradí obec.  

 

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



Stránka 2 z 2 
 

 

5.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4, 5 a 6 a bere je na 

vědomí.  

 

 

6.) Starostka informovala občany  

- o provedení rozborů surové vody z nového vrtu vedle vodojemu 

- o ne realizaci Atletické dráhy v obci Choustník 

- pozvala je na nejbližší kulturní akce 

- o vyrobení a umístění pamětní cedulky k zasazené lípě 

- připomenula termín pro přistavení velkoobjemového kontejneru v měsíci říjnu 

- o opravení zakrytí výpusti u rybníka Za Vsí 

- o opravení mobiliáře 

 

 

7.) Diskuze: 

 

 

8.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků parc. č. 200/18, 215/2, 1245/30, 

1257/4 v k.ú. Chrbonín za oddělenou část pozemku parc. č. 200/17 o výměře 1201 

m2 všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku parc. č. 358/37 o výměře 100 m2 za 

dohodnutou cenu 150,- Kč/m2 všemi hlasy 

 

 

9.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.20 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


