Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín
Dne: 10.7.2020
Začátek: 20.00 h
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
Nepřítomen: 0
Zapsala: Ing. Michala Kvasničková
Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Projednání směnné smlouvy od SPÚ
Projednání možnosti vstupu do MAS Česká Kanada
Projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
Projednání Veřejnoprávní smlouvy
Různé - Rozpočtové opatření č. 5
Informování občanů
- tento víkend přistavení VOK u kapličky
- úklid v obecní garáži
- neúspěšná žádost o dotaci z MMR na dětské hřiště
- získání příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity
8) Diskuze
9) Usnesení
10) Závěr

1.) Starostka zahájila schůzi ve 20.00 hodin, pozdravila přítomné a konstatovala, že
schůze je usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze.
2.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem Směnné smlouvy od Státního
pozemkového úřadu (dále jen SPÚ). Směnná smlouva se týká pozemku parc. č.
358/39, kde obec nechala vyhotovit geometrický plán na jeho rozdělení. Nová část
pozemku bude parc.č. 358/22 jako součást stavebních parcel obce Chrbonín. SPÚ za
směnu požadoval 2x větší výměru pozemků stejného druhu tj. orné půdy. Směna byla
odsouhlasena jak ze strany SPÚ, tak Zastupitelstvem obce dne 13.12.2019.
V posledním kroku si SPÚ nechal zpracovat znalecký posudek na jednotlivé pozemky
a požaduje od Obce Chrbonín doplatek v hodnotě 80.920,- Kč.
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-

schváleno 4 hlasy, proti 0, zdržel se 2

3.) Zastupitelstvo obce projednalo vstup do MAS Česká Kanada
Nově má Obec Chrbonín možnost vstoupit pro nové programové období 2021 – 2027
do MAS česká Kanada a získání tak nových možností čerpání dotací.
-

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

4.) Zastupitelstvo obce projednalo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava
střechy obecní garáže“. V dodatku je základní cena navýšena o cenu za odvoz a
likvidaci původní krytiny, která činí 1.815,- Kč vč. DPH.
-

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

5.) Zastupitelstvo obce projednalo Veřejnoprávní smlouvu koordinační dle návrhu Města
Chýnov. Starostka porovnala možnosti s Městem Tábor, kdy město Chýnov si určilo
cenu 1.500,- Kč za správní úkon a Město Tábor má 1.000,- Kč za úkon. Druhý rozdíl
byl v době, na kterou se smlouva uzavírala. Město Chýnov měla čas na dobu
neurčitou, ale Město Tábor mělo uvedeno do konce roku 2022. Zastupitelstvo
schvaluje podepsání Veřejnoprávní smlouvy koordinační s Městem Chýnov.
-

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

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

7.) Starostka informovala občany
-

o kompletním vyvezení jímky a ponechání stavu do konce září
o současném přistavení VOK u kapličky
o úklidu v obecní garáži
o neúspěšném podání žádosti o dotaci z MMR na dětské hřiště
o kompletním úklidu prostoru kolem „rampy“ u hasičského hřiště
o získání příspěvku na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity
o prodeji palivového dřeva - 164 m3 je palivového dřeva, které je určené
občanům na prodej za cenu 300 Kč/m3
o podrobném rozpočtu na akci „ Multifunkční přístřešek“
o připravovaných kulturních akcích v měsíci srpnu

8.) Diskuze:
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9.) Usnesení
-

-

Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání směnné smlouvy s SPÚ a doplacení
částky 80.920,- Kč.
Zastupitelstvo obce Chrbonín souhlasí, aby katastrální území obce Chrbonín, bylo
začleněno do územní působnosti MAS Česká Kanada o.p.s. na roky 2021 – 2027.
Zastupitelstvo obce Chrbonín souhlasí, aby byla zpracována Integrovaná strategie
rozvoje území na roky 2021 – 2027 na celé území MAS Česká Kanada o.p.s.
Zastupitelstvo obce Chrbonín souhlasí s příspěvkem z rozpočtu obce ve výši 1,Kč/obyvatele/rok pro MAS Česká Kanada o.p.s. od 1. 1. 2021, jakož i pro
následující roky.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
5.6.2020 na akci „Oprava střechy obecní garáže“
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy koordinační
s Městem Chýnov

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

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce

Ověřili: Miroslav Kazda
Miroslav Veselý
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