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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 30.6.2021 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Omluvena: 0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2020 

3.) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020  

4.) Výběrové řízení na zhotovitele akce „Modernizace a oprava vodovodu v obci 

Chrbonín“ 

5.) Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5 

6.) Informování občanů  

- o získání dotace na obnovu dětského hřiště 

- o přistavení VOK v termínu 9. - 11.7. u kapličky 

- o plánovaných akcích 

- o hydrogeologickém průzkumu druhého vrtu 

 

 

 

7.) Diskuze 

8.) Usnesení 

9.) Závěr 

 

 

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

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2020 

a se zprávou o přezkumu hospodaření Jihočeským krajem. Závěrečný účet za rok 

2020 je od 20. 5. 2021 zveřejněn na webových stránkách obce i na úřední desce. 

 

- schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 
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3.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní závěrkou za rok 2020.  

 

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

 

4.) Firma Authoria zpracovala výběrové řízení se zadávací dokumentací na výběr 

zhotovitele akce „Modernizace a dostavba vodovodu v obci Chrbonín“. Do 

výběrového řízení byly osloveny 3 firmy. PŠV stavby s.r.o., VHS – Vodohospodářské 

stavby, spol. s.r.o. a Temstav AB, s.r.o. Vybrána bude firma s nejnižší cenovou 

nabídkou.  

 

Cenové nabídky: 

1. PŠV stavby s.r.o. – 6.568.149,56 Kč  

2. VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o.  – 6.461.400,- Kč 

3. Temstav AB, s.r.o. -  6.411.464,07 Kč 

Nejnižší cenovou nabídku podala firma Temstav AB, s.r.o. Týn nad Vltavou. 

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

  

5.) Starostka přednesla návrh možnosti finanční pomoci obcím na jižní Moravě, které 

v minulém týdnu postihlo tornádo a poničilo spoustu obcí. Navrhovaná částka je 

50.000,- Kč. Zastupitelstvo se po doplnění informací shodlo finanční částku 

poskytnout přes sdružení Člověk v tísni, o.p.s. 

 

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

 

 

6.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s RO č. 4 a č. 5 a bere je na vědomí.    

 

7.) Starostka informovala občany  

- o získání dotace na obnovu dětského hřiště z MMR 

- o přistavení VOK v termínu 9. - 11.2021 

- o hydrogeologickém průzkumu dvou vrtů u vodojemu 

- o plánovaných akcích  - 4.7. pouťové posezení, 10. - 11.7. akce pro děti Drakkar 

zrzavého Orma, 4.9.  90. výročí založení hasičů 

 

8.) Diskuze: 

 

9.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se zprávou 

o přezkumu hospodaření za rok 2020 a to bez výhrad všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2020 všemi hlasy 
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- Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem firmy Temstav AB, s.r.o. s nejnižší 

cenovou nabídkou 6.411.464,07 Kč včetně DPH na akci „Dostavba a modernizace  

vodovodu v obci Chrbonín“  

- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční pomoci obcím na jižní Moravě 

částkou 50.000,- Kč všemi hlasy. 

  

 

 

 

 

10.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.10 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


