Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín
Dne: 13.12.2019
Začátek: 19.30 h
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Nepřítomen: 0
Zapsala: Ing. Michala Kvasničková
Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý

Program:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Zahájení
Projednání směny pozemku s SPÚ
Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o odpadech
Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020
Projednání sponzorského daru pro spolek Myslivečtí trubači Tábor z.s.
Projednání sponzorského daru pro SK Tučapy z.s.
Různé - rozpočtové opatření č. 9 a č.10
Informování občanů
- o dokončení opravy čerpací stanice a úpravny vody a multifunkčního
přístřešku
- o vodovodu
- o plánovaných kulturních akcí
Diskuze
Usnesení
Závěr

1.) Starostka zahájila schůzi v 19.30h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je
usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze.
2.) Starostka přednesla směnu pozemků č. 558/20, 558/10, 284, 1067/13 s celkovou
výměrou 989 m2 v k.ú. Chrbonín, za oddělenou část geometrickým plánem č. 13396/2012 358/4 o výměře 448 m2. Požadavek Státního pozemkového úřadu je
dvojnásobná výměra daného pozemku, typem orná půda.
schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0
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3.) Zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o
místním poplatku ze psů. Účinnost vyhlášky je 1. 1. 2020.
-

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

4.) Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Změna sazby poplatku se zvýší z původních
700,- Kč na 900,- Kč u rekreačních objektů za rok. U osob přihlášených k pobytu v obci
se poplatek zvýší z původních 350,- Kč na 450,- Kč za rok. Účinnost vyhlášky je 1. 1.
2020.
-

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

5.) Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Rozpočet
byl projednán a schválen jako rozpočet vyrovnaný: příjmy i výdaje 3.513.410 Kč,
závazným ukazatelem je paragraf.
-

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

6.) Zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar pro spolek Trubači Tábor z.s. ve výši 4.000,Kč na podporu účasti v soutěži na Mistrovství Evropy.
-

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

7.) Zastupitelstvo schvaluje sponzorský dat pro sportovní klub SK Tučapy z.s. ve výši
1.000,- Kč na podporu sportu
-

schváleno 5-ti hlasy, proti 0, zdržel se 1

8.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9 a č.10 a bere je na
vědomí.
9.) Starostka informovala občany
- o ukončení akce Oprava čerpací stanice a úpravny vody, kterou realizovala firma
Petrastav s.r.o. za celkovou cenu 279.982,- Kč.
- o kolaudaci na stavbě Multifunkčního přístřešku, která byla shledána bez závad a
celková cena je 436.202,- Kč.
- O výběrovém řízení na zhotovení projektové dokumentace, které se uskutečnilo
dne 15.11.2019 v 16 h. Komise byla ve složení zastupitelů obce. O výběru
rozhodovala cena. Vybraný kandidát byl p. Ing. František Sedláček, který měl
nejnižší cenu 143.385,- Kč. Dne 20.11.2019 s ním byla sepsána smlouva.
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-

-

10.)

11.)
-

-

-

žádost o dotaci na rekonstrukci kanalizace před Hovorkovými čp. 22 bude z jiného
vhodnějšího dotačního titulu než je POV 2020 z důvodu malé částky na
spolufinancování.
žádost o dotaci z POV 2020 se podá na opravu střechy na bývalé autobusové
garáži.
o připravovaných kulturních akcí – Vánoční besídka, bruslení, ohňostroj
a novoroční procházka, schůze SDH, Myslivecké setkání, Maškarní merenda.
Diskuze:

Usnesení
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků č. 558/20, 558/10, 284, 1067/13
s celkovou výměrou 989 m2 v k.ú. Chrbonín se Státním pozemkovým úřadem za
pozemek č. 358/4 o výměře 448 m2.
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů,
Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro spolek Trubači Tábor
z.s. ve výši 4.000,- Kč,
zastupitelstvo schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro sportovní klub SK
Tučapy z.s. ve výši 1.000,- Kč,
zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9 a 10 a bere je na
vědomí

12.) Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.15 hod.

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce

Ověřili: Miroslav Kazda
Miroslav Veselý
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