
Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

Dne: 26.2.2021 

Začátek: 19.30 h 

Přítomno: 5 členů zastupitelstva 

Omluven: Miroslav Veselý 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

Program: 

1) Zahájení 

2) Projednání prodeje čásI pozemku parc. č. 1088/10 

3) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s SPÚ 

4) Projednání podání žádosI o dotaci na akci „Revitalizace rybníka za Vsí“   

5) Rozpočtové opatření č. 1 

6) Informování občanů  

- o termínech VOK  

- o nových vrtech 

- těžba dřeva u koupaliště  

- upozornění na propadlé místo   

1) Diskuze 

2) Usnesení 

3) Závěr 

1) Starostka zahájila schůzi v 19.30h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je 
usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 
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2) Paní Lenka Kabele podala písemnou žádost o koupi čásI pozemku. Záměr prodeje 
pozemku byl vyvěšen na úřední desce od 8.2.2021 do dne konání Zastupitelstva obce. 
Část pozemku bude oddělena geometrickým plánem s novým parc. č. 1088/25 o 
výměře 59 m2. Cena je 25,- Kč/m2. Celková cena za prodej je 1.475,- Kč. Na pozemku 
bude dále vedeno věcné břemeno o vstupu na pozemek za účelem zajištění 
inženýrských síf. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem pozemku. 

- schváleno 5-I hlasy, proI 0, zdržel se 0 

3) Starostka přednesla projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se Státním 
pozemkovým úřadem. V současné době bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene, které se týká pozemků 154/2, 200/21 a 1245/40. Tyto 
pozemky jsou součásf trasy nového vodovodu. 

- schváleno 5-I hlasy, proI 0, zdržel se 0 

4) Zastupitelstvo obce projednalo možnost podání žádosI o dotaci do vhodného 
dotačního Itulu na akci „Revitalizaci rybníka za Vsí“. V současné době je uskutečněn 
rozbor vody, který vyšel ve všech sledovaných limitech. Dále probíhá aktualizace 
projektové dokumentace, kterou zpracovává firma Vodoplan s.r.o.   

- schváleno 5-I hlasy, proI 0, zdržel se 0 

5) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s RO č. 1 a bere je na vědomí.    

6) Starostka informovala občany  

- o termínech pro př istavení VOK, které budou 9. - 11. dubna,                                                                                         
9. - 11. července, 8. - 10. října.  

- o vybudování 2 nových vrtů  na pozemcích 154/2, které je ve vlastnictví Státního 
pozemkové úřadu a 200/12, který je ve vlastnictví Evy Říhové. Následně 
proběhnou i čerpací zkoušky, které prokáží jaká je vydatnost zdrojů. Předpoklad je, 
že se zachová ten blíže k vodojemu z důvodu větší vydatnosI.  

- o těžbě dřeva - v současné době je plánována těžba dřeva u koupaliště. Výměra 
těženého pozemku je 1.866 m2 s odhadem 150 m3 dřeva. Společnost, která těžbu 
provede, je Jihozápadní dřevařská a.s., která vytěžené dřevo i odkoupí.   
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- v rámci výzvy Jihočeského kraje obec opět požádala o finanční příspěvek na 
zmírnění kůrovcové kalamity a získala částku 43.800,- Kč.  

- upozornění na propadlou zem u meliorační skruže na louce směrem na Mlýny 

7) Diskuze: 

8) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem čásI pozemku parc. č. 1088/10 o výměře 
59 m2 za cenu 25,- Kč/m2 paní Lence Kabele 

- Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s SPÚ  

- Zastupitelstvo obce souhlasí s podání žádosI o dataci na akci „Revitalizace rybníka 
za Vsí“ do vhodného dotačního Itulu a aktualizaci projektové dokumentace 

9)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.15 hod. 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý
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