
Stránka 1 z 3 
 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 10.9.2021 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno:  5 členů zastupitelstva 

Omluven:  Ing. Pavel Pána 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Vyhodnocení výběrového řízení akce „Dětské hřiště v obci Chrbonín“ 

3.) Projednání a schválení prodeje části pozemku parc. č. 1016/a parc. č. 1117/7 

4.) Projednání podepsání  smlouvy o zřízení věcného břemene k SS p. Monharta se 

společností EG.D, a.s.  

5.) Rozpočtové opatření č. 6, č. 7 a č. 8 

6.) Informování občanů  

- o zahájení rekonstrukce sběrného místa 

- o přistavení VOK v termínu 8.-10.10. u kapličky 

- o zahájení akce “Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín 

- o podání žádosti o dotaci z MZe na akci “Revitalizace rybníka Za Vsí” 

- o jímce a úpravách v ZD Podhradí Choustník 

- o odečtech vodoměrů v termínu od 13.-19.9.2021 

 

 

 

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 s výběrovým řízením na akci „Dětské hřiště 

Chrbonín“. Výzva byla vypsána a rozeslána třem firmám dne 26.8.2021. Doručení 

nabídek bylo stanoveno ke dni 10.9.2021. Obec Chrbonín oslovila tři firmy: Hags 
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s.r.o., Gartensta Plus s.r.o, Aleš Brückner. Do výběrového řízení se přihlásil 1 účastník 

Aleš Brückner, který nesplňoval podmínky účasti řízení, které byly stanoveny 

v zadávací dokumentaci.  Z tohoto důvodu starostka nedoporučuje schválení výběru 

zhotovitele a podepsání smlouvy o dílo. 

 

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

 

 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost prodeje části pozemku parc. 

č.  1016/3 a parc. č. 1117/7 o výměře 60 m2, která byla oddělena geometrickým 

plánem s novým označením parc. č. 1016/89. Cena činí 25,- Kč/m2, celková cena je 

1.500,- Kč.   

 

- schváleno 4 hlasy, proti 0, zdržel se 1 

 

4.) Společnost EG.D (dříve E.on) zaslala smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné 

břemeno bude zřízeno na základě vybudování distribuční soustavy ke stavbě 

p. Monharta. Zřízení věcného břemene bude provedeno za jednorázovou úplatu 

3.000,- Kč od společnosti EG.D a.s. 

 

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

  

5.) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s RO č. 6, č. 7 a č. 8 a bere je na vědomí.    

 

6.) Starostka informovala občany  

- o zahájení rekonstrukce sběrného místa, které by mělo proběhnout do 30.9.2021 

- o přistavení VOK v termínu 8.-10.10.2021 

- o zahájení akce „Dostavba a modernizace vodovodu v obci Chrbonín“ 

- o podání žádosti o dotaci z MZe na akci „Revitalizace rybníka za Vsí“ 

- o jímce a úpravách v ZD Podhradí Choustník 

- o uskutečnění odečtů vodoměrů v termínu od 13. - 19.9.2021 

- o brigádě v měsíci říjnu na řezání dřeva  

 

7.) Diskuze: 

Z důvodu ukončení provozu zasedací místnosti, která byla do současné doby v režii 

SDH Chrbonín, obec řeší její další využití.  

 

8.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce neschvaluje výběr účastníka výběrového řízení Aleše 

Brücknera jako zhotovitele na akci „Dětské hřiště Chrbonín“  

- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1016/3 a parc. č. 

1117/7 o celkové výměře 60 m2 za cenu 1.500,- Kč 

- Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností EG.D, a.s.  
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9.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.55 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


