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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 3.10.2020 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – osazení 

přívodních kabelů NN k pozemku p. Monharta 

3) Projednání změny dodavatele elektřiny pro obec    

4) Projednání podání žádosti o dotaci z POV 2021 

5) Rozpočtové opatření č. 6,7 a 8 

6)  Informování občanů  

7) Diskuze 

8) Usnesení 

9) 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 se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, kde se jedná o osazení přívodních kabelů NN k pozemku 

p. Monharta. Smlouvu vypracovala společnost E.on, která bude celé připojení 

realizovat. 

 

- schváleno 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo možnou změnu dodavatele elektřiny pro naši obec. 

V současnosti obec financuje odběr elek. energie z 5 odběrných míst (aerátor, 

čerpadla na vodu, veřejné osvětlení 2 místa a obecní úřad) za celkovou cenu 

127.030,03 Kč.  

Starostka nechala zpracovat cenovou nabídku firmy Moravské naftové doly (dále jen 

MND) a současného dodavatele E.on. MND zpracovali nabídku s roční úsporou 
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12.992,- Kč. Současný dodavatel nabídl finanční úsporu 9.171,- Kč. V rámci údržby 

a relativně okamžitých oprav při haváriích zastupitelstvo preferuje zůstat 

u současného dodavatele elektřiny, jelikož roční úspora není tak rozdílná.  

 

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

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 

na rok 2021. Jihočeský kraj zveřejnil výzvu z POV na rok 2021, kdy je nutné podat 

žádost do 31.12.2020.  Obec připravuje žádost na oplocení sběrného místa, součástí 

bude úprava celého prostoru i úprava místa pro posyp.  

 

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

 

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

vědomí.  

 

6.) Starostka informovala občany  

 

- o možnosti třídění jedlých olejů a tuků do speciální popelnice, která je umístěná 

u ostatních kontejnerů na tříděný odpad u obecního úřadu.  

- o termínu přistavení VOK u kapličky 

- o výsledku dílčího přezkumu hospodaření 

- o výsledku rozborů vody provedených KHS 

- o podání žádosti 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 vypsání dotace z MMR na opravu komunikace 

- o připravovaných kulturních akcích v podzimních měsících 

 

7.) Diskuze: 

 

 

8.) Usnesení 

 

- Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene   

- Zastupitelstvo obce Chrbonín nesouhlasí se změnou dodavatele elek. energie, ale 

jednotně odhlasovalo výhodnější smlouvu se současným dodavatelem elektřiny 

společností E.on za nižší cenu elektřiny.  

- Zastupitelstvo obce Chrbonín souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova na rok 2021 s projektem „Oplocení a celková úprava sběrného 

místa.“  
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9.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.10 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


