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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 9.12.2021 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno:  5 členů zastupitelstva 

Nepřítomen: Eva Říhová 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2022 

3.) Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 - 2025 

4.) Projednání Obecně závazné vyhlášky o odpadech   

5.) Projednání zvýšení částky na zakoupení darů na vítání občánků   

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

7.) Schválení dodatku smlouvy o dílo s firmou Temstav AB s.r.o. 

8.) Projednání stanovení inventarizační komise a likvidační komise na rok 2021 

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

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

sociálních služeb, Kaňka o. p. s. 

11.) Projednání poskytnutí příspěvku pro MŠ Choustník na zakoupení didaktických 

pomůcek 

12.) Schválení žádosti o rodičovský příspěvek pro Kamilu Šafrovou a Jana Příplatu 

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

14.) Informování občanů  

- o dokončení akce „Dostavba a modernizace vodovodu“ 

- o provozní době sběrného místa 

- o doplnění světla veřejného osvětlení a rozšíření kanalizace 

- o kulturních akcích 

 

15.) Diskuze 

16.) Usnesení 

17.) Závěr 

 

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

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 
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2.) Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2022 jako schodkový ve 

výši příjmy 6.482,81  tis. Kč, výdaje 10. 343,7 tis. Kč, schodek ve výši  3.860,89 tis. Kč 

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

 

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

 

3.) Zastupitelstvo obce projednalo návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok     

2023-2025, který je zpracován v souladu s § 3, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh byl 

vyvěšen dne 23.11.2021 na úřední desce obce.  

 

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

 

4.) Zastupitelstvo obce projednalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů. Změna sazby poplatku se sníží z původních 

900,- Kč na 600,- Kč u osob přihlášených k pobytu v obci i poplatek za rekreační 

objekt. Účinnost vyhlášky je 1. 1. 2022. 

 

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

 

5.) Zastupitelstvo obce projednalo zvýšení částky na nákup pamětních dárků na vítání 

občánků. Původní částka byla 500,- Kč a zvýšení bude na 700,- Kč. 

 

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

 

6.) Zastupitelstvo Obce Chrbonín projednalo podání žádosti o dotaci z MMR na 

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

maximální výše 150.000,- Kč.  

 

- schváleno 2-ti hlasy, proti 0, zdržel se 3 

 

7.) Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání s firmou Temstav AB s.r.o. dodatku č. 1 

smlouvy o dílo ze dne 19.7.2021. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo 

uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů: V průběhu realizace díla byly zjištěny 

stavební práce, služby nebo dodávky jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, 

které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.1 V rámci 

zakázky nebude realizován stavební objekt SO 07 II. ETAPA – Výtlačný vodovodní řad 

a ovládací kabel.  
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- schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

8.) 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 

 

9.) 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 

 

10.) Zastupitelstvo obce projednalo sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč pro Mateřskou 

školu na nákup didaktických pomůcek.  

 

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

 

11.) Schválení žádosti pro podporu rodičovství Kamile Šafrové a Jana Příplatu pro dceru 

Elišku narozenou dne 30.10.2021 ve výši 10.000,- Kč. Podpora je poskytnuta dle 

obecně závazné vyhlášky č.1/97. 

 

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

 

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

bere na vědomí a schvaluje rozpočtové opatření č. 11   

 

13.) Starostka informovala občany  

- o dokončování akce „Dostavba a modernizace vodovodu“ 

- o provozní době sběrného místa 

- o doplnění světla veřejného osvětlení a rozšíření kanalizace 

- o kulturních akcích  

 

14.) Diskuze: 

15.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2022 jako schodkový 

ve výši příjmy 6.482,81  tis. Kč, výdaje 10. 343,7 tis. Kč, schodek ve výši  3.860,89 

tis. Kč bude financován z finančních rezerv obce. Závazným ukazatelem je 

paragraf. 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

na období 2023 - 2025 
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- Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 1/2022 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

- Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení částky na nákup pamětních dárků na vítání 

občánků 

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

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

hřiště Chrbonín" do programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

- Zastupitelstvo obce schválilo podepsání s firmou Temstav AB s.r.o. dodatek č. 1 

smlouvy o dílo ze dne 19.7.2021. 

- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační a likvidační komisi pro rok 2021  

- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro sportovní klub 

stolního tenisu Podhradí Choustník ve výši 3.000,- Kč, 

- Zastupitelstvo obce neschvaluje sponzorský dar pro Základní školu a Mateřskou 

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

- Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar pro MŠ Choustník ve výši 3.000,- na 

nákup didaktických pomůcek 

- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 11  

 

16.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.40 hod. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

 Miroslav Veselý 


