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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 8.11.2019 

Začátek: 19.30 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Projednání podání žádosti z POV 2020 

3.) Projednání dodatku nájemní smlouvy  

4.) Projednání sponzorského daru pro sportovní klub stolního tenisu Podhradí Choustník 

5.) Stanovení inventarizační a likvidační komise 

6.) Různé - rozpočtové opatření č. 7 a 8 

7.) Informování občanů  

- o rekonstrukci dětského hřiště (včetně dotace) 

- o plánovaných kulturních akcí 

- o dokončení opravy úpravny vody a multifunkčního přístřešku 

- o vodovodu 

- o odpadech 

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.) Starostka přednesla možnost podání žádosti z programu obnovy venkova pro rok 2020 

na Opravu kanalizace před Hovorkovými čp. 22. 

 

schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 
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3.) Zastupitelstvo obce projednalo dodatek ke smlouvě o nájmu obecních pozemků 

uzavřené s Radkem Pacltem. Dodatkem se z nájemní smlouvy vyjímají parcely č. 

558/20, 558/10, 284, 1067/13 o celkové výměře 989 m2. Tyto pozemky jsou dále 

určeny pro směnu pozemku se Státním pozemkovým úřadem. 

 

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

 

4.) Zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar pro sportovní klub stolního tenisu Podhradí 

Choustník ve výši 3.000,- Kč na rozvoj sportu. 

 

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

 

5.) Zastupitelstvo schvaluje inventarizační a likvidační komisi pro rok 2019 ve složení: 

předseda: Eva Říhová 

členové: Miroslav Veselý, Ing. Pavel Pána  

 

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

 

6.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8 a bere je na vědomí.  

 

7.) Starostka informovala občany  

- o plánované rekonstrukci dětského hřiště v roce 2020, kdy prozatím oslovila dvě 

firmy Onyx wood a Bonita. Obě firmy jsou schopny vytvořit vizualizaci podoby 

budoucího hřiště a podání žádosti o dotaci, která se předpokládá, že bude vypsána 

během měsíce února příštího roku. Do té doby se uskuteční setkání s rodiči a dětmi 

o návrhu podoby dětského hřiště. 

- o plánovaných kulturních akcí – Setkání seniorů a přátel lidové hudby, Vánoční 

besídka, bruslení, ohňostroj a novoroční procházka 

- o dokončení opravy úpravny vody a multifunkčního přístřešku 

- o vodovodu – vypsání výzvy k podání nabídek na výběr projektanta, která bude 

ukončena dne 15.11.2019 v 16 h a v 18 h se sejdou členové zastupitelstva pro výběr 

nejvhodnější nabídky. V pondělí tj. 18.11.2019 starostka písemně vyrozumí 

o výsledku všechny zúčastněné osoby (firmy). 

- o odpadech – od roku 2020 bude změněna vyhláška o svozu odpadu, kde bude 

navýšena cena za svoz domovního odpadu.  

 

8.) Diskuze: 

Paní Pánová se dotázala na placení brigád při stavbě multifunkčního přístřešku, kde 

starostka odpověděla, že kromě zaplacení za truhlářskou práci nikdo jiný placený 

nebyl. Ve vsi jsou placeni dva brigádníci (studenti) za sečení zeleně a také za pomoc při 

likvidaci větví v lese. Nikdo jiný placen za brigády není.  

 

Druhý dotaz byl od p. Radka Paclta pro možnosti řešení odvodu vody od silnice vedle 

hasičské zbrojnice. Zde starostka reagovala, že se řešení odvodným kanálem budou 

zabývat v součinnosti s opravou hasičské zbrojnice. 
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9.) Usnesení 

- Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na rok 2020 na Opravu 

kanalizace před Hovorkovými 

- ZO schvaluje dodatek k nájemní smlouvě obecních pozemků. Dodatkem se vyjímají 

4 pozemky parc. č. 558/20, 558/10, 284, 1067/13 o celkové výměře 989 m2, 

- zastupitelstvo schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro SK Podhradí Choustník 

z.s. ve výši 3.000,- Kč, 

- zastupitelstvo schvaluje stanovení inventarizační a likvidační komise, 

- zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8 a bere je na 

vědomí 

 

 

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

 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


