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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 29.5.2020 

Začátek: 19.00 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Projednání závěrečného účtu  

3.) Projednání a schválení účetní závěrky 

4.) Projednání podání žádosti o dotaci ze SFŽP na výstavbu a rekonstrukci vodovodu  

5.) Projednání výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava střechy obecní garáže“ 

6.) Projednání směny pozemku parc. č. 200/28 

7.) Projedná žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1016/37 a p.č.1016/49 od SPÚ 

8.) Projednání smlouvy o zřízení obslužnosti inženýrské sítě   

9.) Projednání pracovně právního vztahu 

10.) Různé - Rozpočtové opatření č. 1,2,3 a 4 

11.) Informování občanů  

- oprava vodovodu 

- termín VOK 

- těžba a prodej palivového dřeva   

- třídění jedlých olejů a tuků z domácností 

12.) Diskuze 

13.) Usnesení 

14.) Závěr 

 

 

1.) Starostka zahájila schůzi v 19.00h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je 

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2019 

a se zprávou o přezkumu hospodaření Jihočeským krajem. Závěrečný účet za rok 

2019 je od 1. 5. 2020 zveřejněn na webových stránkách obce i na úřední desce. 
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- schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní závěrkou za rok 2019.  

 

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

 

4.) Zastupitelstvo obce Chrbonín souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze SFŽP na výstavbu 

a rekonstrukci vodovodu. Spoluúčast obce při financování je 20% a o dotaci můžeme 

žádat do maximální výše 3.000.000,- Kč bez DPH. Z dotace bude financován přivaděč 

od úpravny k vodojemu, zapojení současného vrtu i náklady spojené s jeho 

vybudováním v roce 2019, přivedení elektriky, zařízení pro úpravu vody, projektové 

práce, stavební dozor atd. 

 

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

 

5.) Dne 29. 5. 2020 se uskutečnilo výběrové řízení na akci „Oprava střechy obecní garáže, 

kdy byly osloveny 3 firmy. 1. Dušan Lanžhotský s celkovou cenou 119.290,27 Kč, 

2. Josef Straka s cenou 126.256,44 Kč, a 3. David Jordák s cenou 150.450,- Kč. 

Zastupitelstvo obce vybralo firmu s nejnižší nabídkou Dušan Lanžhotský. 

 

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

 

6.) Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku 200/28 za pozemek p. Petra Paclta 

parc.č. 173/1, kde je vybudován současný nový vrt. Parcely jsou stejné výměry.  

 

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

 

7.) Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1016/37 o výměře 403 m2 a p.č. 1016/49 

o výměře 247 m2 od Státního pozemkového úřadu. 

 

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

 

8.) Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

na pozemku parc. č. 614/10 v rámci elektrické přípojky k hospodářskému stavení p. 

Radka Paclta.  

 

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

 

9.) Starostka seznámila přítomné s budoucím uzavřením pracovně právního vztahu – 

dohody o provedení práce pro člena zastupitelstva. Zastupitelstvo obce souhlasí 

s uzavřením dohody o provedení práce pro Ing. Pavla Pána s částkou 1.500,- Kč/měsíc 

jako odpovědné osoby za provoz vodovodu a kanalizace.  
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- Schváleno 5-ti hlasy, proti 0, zdržel se 1 

 

10.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1, 2, 3 a 4 a  bere 

je na vědomí.  

 

11.) Starostka informovala občany  

- o výměně dvou uzávěrů v části obce směrem na Choustník dne 16.5.2020.  

- o nejbližším termínu pro přistavení VOK - 10.-12.července                                                                         

- o těžbě a prodeji palivového dřeva - v současné době bylo nově vytěženo cca 400 

m3 dřeva v obecním lese u Vlčevse. 164 m3 je palivového dřeva, které je určené 

občanům na prodej za cenu 300 Kč/m3. 

- V současné době je podána žádost na Katastrálním úřadě na rozdělení pozemku 

v režimu TTP parc. č. 958/1, který je z poloviny zalesněn (tj. podél Vlčeveského 

potoka). Změna druhu pozemku je provedena z důvodu možnosti žádání o dotace 

na zalesnění plochy po těžbě. 

- o nově zavedeném třídění jedlých olejů z domácností  

 

 

12.) Diskuze: 

 

 

13.) Usnesení 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 spolu se zprávou 

o přezkumu hospodaření za rok 2019 a to bez výhrad všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2019 všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze SFŽP na výstavbu 

a rekonstrukci vodovodu 

- Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele akce „Oprava střechy obecní 

garáže“ s cenovou nabídkou 119.290,27 Kč od firmy LD střechy s.r.o.  

- Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemku parc. č. 200/28 za pozemek 

parc. č. 173/1 

- Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc. č. 1016/37 

a parc. č. 1016/49 od Státního pozemkového úřadu 

- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě na parc. 614/10 a parc. č. 1092/1  

- Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce pro Ing. Pavla 

Pána s částkou 1.500,- Kč/měsíc jako odpovědné osoby za provoz vodovodu 

a kanalizace.  

 

 

14.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.05 hod. 
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Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


