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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 11.12.2020 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 

3.) Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E. ON – 

připojení zemního kabelu NN k stavební parcele  č. 611/1   

4.) Projednání dokumentu Strategický plán obce Chrbonín na období 2021 - 2025   

5.) Projednání podání žádosti o dotaci z MMR na dětské hřiště 

6.) Projednání stanovení inventarizační komise a likvidační komise na rok 2020 

7.) Projednání sponzorského daru pro sportovní klub stolního tenisu Podhradí Choustník 

8.) Projednání sponzorského daru pro Základní školu a Mateřskou školu a poskytovatele 

sociálních služeb, Kaňka o. p. s. 

9.) Schválení žádosti o rodičovský příspěvek pro manžele Miladu a Zbyňka Kvasničkovi a 

Evu Říhovou 

10.) Různé - rozpočtové opatření č. 9, 10 a 11 

11.) Informování občanů  

- o mobilním rozhlasu 

-     o mapovém portálu obce 

-     o výsledcích rozborů vody a vodovodu 

-     o odpadovém hospodářství 

1.) Diskuze 

2.) Usnesení 

3.) Závěr 

 

1.) Starostka zahájila schůzi v 20.00h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je 

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2.) Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2021. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. 
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Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2021 jako schodkový ve 

výši příjmy 3.354,11 tis. Kč, výdaje 5.265,11 Tis. Kč, schodek ve výši 1.911 tis. Kč bude 

financován z finančních rezerv obce. Závazným ukazatelem je paragraf. 

 

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

 

3.) Starostka přednesla uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

– připojení zemního kabelu NN k stavební parcele č. 611/1. Za zřízení se sjednává s 

jednorázová náhrada 1.000,- Kč.  

 

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

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo Strategický plán obce Chrbonín na období 2021 - 2025   

 

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

 

5.) Zastupitelstvo Obce Chrbonín souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR na 

rekonstrukci dětského hřiště. Spoluúčast obce při financování je 20% a bude do 

maximální výše 150.000,- Kč.  

 

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

 

6.)  Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi pro rok 2020 ve složení: předseda: Eva 

Říhová, členové: Miroslav Veselý, Ing. Pavel Pána. Dále schvaluje likvidační komisi pro 

rok 2020 ve složení: předseda: Ing. Michal Broum, členové: Miroslav Kazda a Miroslav 

Veselý. 

 

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

 

7.) Zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar pro sportovní klub stolního tenisu Podhradí 

Choustník ve výši 3.000,- Kč na rozvoj sportu. 

 

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

 

8.) Zastupitelstvo obce projednalo sponzorský dar pro Základní školu a Mateřskou školu 

a poskytovatele sociálních služeb, Kaňka o. p. s. 

 

- schváleno 0-ti hlasy, proti 6, zdržel se 0 
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9.) Schválení žádosti pro podporu rodičovství manželům Kvasničkovým pro dceru Nikol 

narozenou dne 4.12.2020 a Evě Říhové pro dceru Isabelu narozenou dne 9.12.2020  

ve výši 10.000,- Kč. Podpora je poskytnuta dle obecně závazné vyhlášky č.1/97. 

 

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

 

10.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9, č. 10, č.11 

a č.12 a bere je na vědomí.  

 

11.) Starostka informovala občany  

- o aplikaci Mobilní rozhlas, kterou obec uvádí prozatím do zkušebního provozu. 

Jedná se o plné informování občanů, kteří budou přihlášeni do systému, pomocí 

sms např. o havárii vodovodu. 

- o mapovém portálu obce, který bude zpřístupněn přes webové stránky obce  

- o výsledcích rozboru vody a o situaci ohledně vodovodu  

- o odpadovém hospodářství  

 

12.) Diskuze: 

13.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2021 jako schodkový 

ve výši příjmy 3.354,11 tis. Kč, výdaje 5.265,11 tis. Kč, schodek ve výši 1.911 tis. Kč 

bude financován z finančních rezerv obce.  Závazným ukazatelem je paragraf. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností E.ON.  

- Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán obce Chrbonín na období 2021 – 

2025 

- Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu – "Dětské hřiště Chrbonín". 

- Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt – " Dětské hřiště 

Chrbonín" do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační a likvidační komisi pro rok 2020  

- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro sportovní klub 

stolního tenisu Podhradí Choustník ve výši 3.000,- Kč, 

- Zastupitelstvo obce neschválilo sponzorský dar pro Základní školu a Mateřskou 

školu a poskytovatele sociálních služeb, Kaňka o. p. s. 

- Zastupitelstvo obce  bylo seznámeno s rozpočtovým opatření č. 9, č. 10, č. 11 a 

č.12 

 

14.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.55 hod. 
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Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

 Miroslav Veselý 


