Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín
Dne: 31.1.2020
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.)

Zahájení
Projednání podání žádosti o dotaci z MMR na obnovu dětského hřiště
Projednání rozpočtového výhledu
Projednání bezúplatného převodu pozemků od SPÚ
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Projednání pracovně právního vztahu – dohody o provedení práce
Projednání zvýšení hodinové sazby pro brigádníky
Informování občanů
- o plánovaných kulturních akcí
- o vodojemu
- těžba dřeva
- kniha Táborsko z nebe

9.)
10.)
11.)

Diskuze
Usnesení
Závěr

1.) Starostka zahájila schůzi v 19.30h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je
usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze.
2.) Zastupitelstvo Obce Chrbonín souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR na
rekonstrukci dětského hřiště. Spoluúčast obce při financování je 30% a bude do
maximální výše 150.000,- Kč.
-

schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0
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3.) Starostka přednesla rozpočtový výhled na rok 2022-2025, který je vedle rozpočtu
obce pomocným nástrojem pro hospodaření obce. Sestavuje se na dobu 2-5 let.
Rozpočtový výhled byl 15 dní před konáním zastupitelstva obce zveřejněn na
webových stránkách obce i na úřední desce.
-

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

4.) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti Státnímu pozemkovému úřadu
o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1119/11 – 701 m2, 1119/12 – 610 m2
a 1119/13 – 183 m2, druh pozemku je ostatní ploch a způsob využití ostatní
komunikace.
Tyto pozemky se nachází v plánované trase nového vodovodu.
-

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

5.) Zastupitelstvo obce schválilo Zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 213. Na
srpnovém Zastupitelstvu obce byla schválena směna pozemků s ZOD Podhradí
Choustník. Část pozemku z parc. č. 200/17 bude oddělen na základě schválení
věcného břemene s umožněním příjezdu na oddělenou část pozemku z ostatní
komunikace parc. č. 1089/1. Po domluvě s vlastníkem pozemku p. Milanem Pacltem
se věcné břemeno zapíše bezúplatně.
-

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

6.) Starostka seznámila přítomné s budoucím uzavřením pracovně právního vztahu –
dohody o provedení práce pro dva členy zastupitelstva. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením dohody o provedení práce pro Miroslava Veselýho s částkou 1.500,Kč/měsíc za celkovou péči o les a sběrný dvůr v obci. Druhá dohoda o provedení
práce se uzavře s Ing. Michalou Kvasničkovou - starostkou obce za zpracování obecní
kroniky s částkou 9.000,- Kč za zpracovaný rok.
-

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

7.) Zastupitelstvo schvaluje zvýšení hodinové mzdy pro brigádníky ze současných
80,-Kč/hodinu na 110,- Kč/hodinu.
-

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

8.) Starostka informovala občany
- o opravě uzávěru ve vodojemu dne 27.1.2020. Uzávěr byl nefunkční a při jakékoli
poruše vodovodu byl celý vodojem vypuštěn. Této akce se účastnil i projektant
p. Ing. František Sedláček z firmy Hydrosed s.r.o.
- vodovod - v současné době obec podala žádost na KÚ JčK pro doplnění PRVKÚK
(Plán rozvoje vodovodu a kanalizace území kraje), který je důležitým
dokumentem pro podání žádosti o dotaci
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-

-

-

-

Dne 21. února v 18 hodin se uskuteční avizované setkání s občany
a s projektantem pro přiblížení problematiky akce Dostavby a modernizace
vodovodu.
Termíny
pro
přistavení
VOK
jsou
stanoveny
na
3.-5.dubna,
10.-12.července, 9.-11.října.
Těžba dřeva - v současné době bylo nově vytěženo cca 400 m3 dřeva v obecním
lese u Vlčevse. Současně bylo zjištěno, že daný pozemek parc. č. 958/2 je druhem
pozemku trvalý travní porost (dále jen TTP). Z tohoto důvodu bylo na MěÚ Tábor
zažádáno o změnu druhu pozemku na lesní půdu. Změna se dělá z důvodu
možnosti čerpání dotací z Jihočeského kraje na zalesňování a následnou péči.
Dále je v řešení rozdělení sousedního pozemku v režimu TTP parc. č. 958/1, který
je z poloviny zalesněn (tj. podél Vlčeveského potoka). Jednání proběhne
s geodetkou Ing. Novákovou na místě dne 4. 2. 2020 v 10 h.
Kniha Táborsko z nebe - kniha je vytvořena z leteckých fotografií a obec byla
oslovena s možností prezentace naší obce v této knize. Knihu je možno zakoupit
na úřadě za cenu 415,- a máme zde 20 ks k dispozici. Pokud bude větší zájem, je
možné knihy doobjednat. Při samostatné objednávce stojí kniha 629,- Kč.
Přidání 1 ks bezdrátového hlásiče - firma Šárovec, která má na starosti obecní
rozhlas podala nabídku na přidání 1 ks hlásiče, který se umístí v horní části obce
k hospodě. Cena činí 21.321,- Kč.
o připravovaných kulturních akcí – masopustní maškary, bruslení, MDŽ, možnosti
zájezdu do dendrologické zahrady v Průhonicích v měsíci dubnu/květnu.

9.) Diskuze:
10.)
-

Usnesení
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR na obnovu
dětského hřiště
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2022-2025
Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1119/11,
1119/12 a 1119/13 od SPÚ
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením pracovně právního vztahu – dohody
o provedení práce s p. Miroslavem Veselým a Ing. Michalou Kvasničkovou
Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením hodinové sazby pro brigádníky

11.) Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.25 hod.

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce
Ověřili: Miroslav Kazda
Miroslav Veselý
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