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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 14.5.2021 

Začátek: 19.30 h 

Přítomno: 5 členů zastupitelstva 

Omluvena: Eva Říhová 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Oplocení a úprava sběrného místa“ 

3.) Projednání pronájmu pozemku č. 1107/1  

4.) Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s. 

5.) Projednání koupě pozemku parc. č. 164/1 a parc. č. st. 80   

6.) Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3 

7.) Informování občanů  

- o uzavření smlouvy o svozu odpadu s obcí Radenín  

- o získání certifikátu příkladná Zelená obce 2020 

- těžba dřeva u koupaliště  

- zakoupení zametacího kartáče 

- rozšíření živnosti obce 

- o plánovaných akcích   

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. 

 

2.) Pro rok 2021 obec žádala v POV Jihočeského kraje o dotaci na akci „Oplocení a úprava 

sběrného místa“. V rámci výběrového řízení byly osloveny 3 firmy. Vybrána bude 

firma s nejnižší cenovou nabídkou.  

 

 



Stránka 2 z 3 
 

 

Cenové nabídky: 

1. Hora s.r.o. -  806.944,69 Kč  

2.  Petrastav s.r.o.  – 627.430,31 Kč 

3. Václav Žalud – 665.000,- Kč 

Nejnižší cenovou nabídku podala firma Petrastav s.r.o. 

- schváleno 5-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

  

3.) Projednání pronájmu pozemku parc. č. 1107/1. Pan Radek Pošvář podal žádost o 

pronájem pozemku parc. č. 1107/1 k.ú. Chrbonín z důvodu ucelení okolních pozemků 

pro jejich obhospodařování. Záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce 

od 29.4.2021 do dne konání Zastupitelstva obce. Cena je 383,- Kč za celý pozemek o 

výměře 1.535 m2. Daný pozemek se nachází u Terezína.  

 

- schváleno 5-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

4.) Starostka přednesla projednání žádosti o podporu provozu Linky bezpečí z.s. Dne 

29.3.2021 obec obdržela prostřednictví datové schránky žádost o finanční podporu 

v částce 2.000,- Kč. Od tohoto spolku byla již projednávána žádost v roce 2019. 

 

- schváleno 0-ti hlasy, proti 5, zdržel se 0 

 

5.) Zastupitelstvo obce projednalo koupi pozemku parc. č. 164/1 a parc. č. st. 80., kde 

v současné době stojí obecní vodojem. Pozemek i se stavbou je ve vlastnictví Tomáše 

Drdy. Celková výměra činí 984 m2. Odkup pozemku se uskuteční za cenu 100,- Kč/m2 

tj. za celkovou cenu 98.400,- Kč.   

 

- schváleno 5-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

 

6.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s RO č. 2 a č. 3 a bere je na vědomí.    

 

7.) Starostka informovala občany  

- o uzavření nové smlouvy o svozu odpadu s obcí Radenín s platností od 1.1.2021                                                                               

- o získání certifikátu příkladná Zelená obec 2020, kdy se naše obce zapojila do 

projektu Zelená obec a tím umožňuje občanům zbavit se ekologickým způsobem 

vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž prospívá k ochraně 

životního prostředí. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s. Sběr 

vysloužilého elektrozařízení za rok 2020 činil 12 kg/obyvatele.  

- o těžbě dřeva - v současné době je ukončena těžba dřeva u koupaliště. Výměra 

těženého pozemku je 1.866 m2 s odhadem 150 m3 dřeva. Společnost, která těžbu 

provedla, je Jihozápadní dřevařská a.s., která vytěžené dřevo i odkoupila.   

- o zakoupení zametacího kartáče  
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- o rozšíření živnosti z důvodu prodeje palivového dřeva občanům 

- o plánovaných akcích – Memoriál Michala Velíška, Sraz Mercedesů, Pouťové 

posezení, akce pro děti, 90. Výročí založení hasičů.   

 

8.) Diskuze: 

 

9.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firmy Petrastav s.r.o. s nejnižší cenovou 

nabídkou 627.430,31 Kč včetně DPH na akci „Olpocení a úprava sběrného místa“  

- Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1107/1 panu Radku 

Pošvářovi za cenu 383,- Kč/rok.   

- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s finanční podporu pro Linku bezpečí, z.s. 

- Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku parc. č. 164/1 a parc. č. st. 80 za 

cenu 100,- Kč/m2, tj. celková cena 98.400,- Kč.  

 

 

 

 

10.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.35 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


