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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 18.2.2022 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Projednání prodeje částí pozemků parc. č. 1263, parc. č. 797/1, parc. č. 1091/1 

a  parc.č. 1115/4 

3) Projednání prodeje dvou částí pozemku parc. č. 798/4 

4) Projednání žádosti o dotaci z SFŽP na výsadbu stromů 

5) Projednání zapůjčení hasičského hřiště hasičům z Nové Vsi na uspořádání letní 

hasičské soutěže 

6) Nová rozpočtová skladba 

7) Informování občanů  

- o termínech VOK  

- o novém vedení 400 kV “Kočín - Mírovka” 

- o akci “Revitalizace rybníka za Vsí” 

- o akci „Dostavba a modernizace vodovodu“ 

- o přerušení dodávky elektrické energie 

- o kulturních akcí 

1) Diskuze 

2) Usnesení 

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

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2) Pan Stanislav Chlada podal písemnou žádost o odkup části pozemků parc. č. 1263, 

parc. č. 797/1, parc. č. 1091/1 a parc.č 1115/4. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední 

desce od 4.1.2022 do dne konání Zastupitelstva obce. Část pozemku bude 

geometrickým plánem oddělena s novým označením parc.č. 1088/25 o výměře 50 

m2. Cena je 50,- Kč/m2. Celková cena za prodej je 2.500,- Kč. 

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

 

3) Pan Jan Krch podal písemnou žádost o odkup části pozemků parc. č. 798/4. Záměr 

prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2022 do dne konání Zastupitelstva obce. 

Pozemek bude geometrickým plánem oddělen s novým označením parc.č. 798/8 

s výměrou 26 m2. Cena byla stanovena na 50,- Kč/m2 což celkem činí 1.300,- Kč.  

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

 

4) Pan Aleš Krch podal písemnou žádost o odkup části pozemků parc. č. 798/4. Záměr 

prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 3.2.2022 do dne konání Zastupitelstva obce. 

Pozemek bude geometrickým plánem oddělen s novým označením parc.č. 798/7 

a 798/6 s celkovou výměrou 43 m2. Cena byla stanovena na 50,- Kč/m2 což celkem 

činí 2.150,- Kč.  

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

 

5) Starostka seznámila přítomné o možnosti podání žádosti o dotaci do Státního fondu 

životního prostředí na výsadbu stromů. Výše podpory je od 151.tis. Kč do 250. tis Kč 

s maximální mírou podpory 100% ze způsobilých výdajů. Starostka dále navrhla 

výsadbu na obnovu třešňové aleje směr Mlýny a obnovení výsadby okolo hasičské 

zbrojnice u stabilizační nádrže.  

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

 

5) Starostka navrhla projednání zapůjčení hasičského hřiště hasičům z Nové Vsi na 

pořádání hasičské soutěže v termínu 25.6.2022. Nikdo z přítomných občanů nevznesl 

žádné připomínky proti zapůjčení hřiště. 

 

6) Od 1.1.2022 platí nová vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Došlo ke 

změně položky 1340, která byla zrušena úplně. Nově se v roce 2022 účtuje na položce    

1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. V modulu 
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Rozpočet je nutné provést případnou změnu položek ručně. Jelikož byl rozpočet na 

rok 2022 již schválen je nutné o této technické změně informovat. Zastupitelstvo 

obce vzalo na vědomí novou rozpočtovou skladbu. 

 

7) Starostka informovala občany  

- o termínech pro přistavení VOK, které budou 9. - 11. dubna,                                                                                         

9. - 11. července, 8. - 10. října.  

- o vybudování nového vedení “V406/407 Kočín - Mírovka”. Záměrem je liniová 

stavba nového dvojitého nadzemního vedení 400 kV, které propojí 

transformovnu Kočín umístěnou poblíž jaderné elektrárny Temelín 

a transformovnu Mírovka v kraji Vysočina. Základním účelem stavby je zlepšení 

přenosové schopnosti, vyšší variabilita přenosu, vyšší spolehlivost a bezpečnost 

chodu části přenosové soustavy. Délka navrhované stavby vedení přenosové 

soustavy je 121.648,8 m. Celkový počet stožárů je 438 ks, z toho je 332 ks 

nosných a 106 ks kotevních. V katastru naší obce bude 13 stožárů. Územní 

rozhodnutí bylo vydáno dne 3.2.2022. 

- v rámci dotace na akci “Revitalizaci Rybníka za Vsí” bylo vydáno stavební povolení 

dne 8.2.2022. Obec podala žádost o dotaci na MZe, kde se nyní čeká na její 

schválení.  

- o akci „Dostavba a modernizace vodovodu“. Jelikož jeden z nových vrtů je na 

pozemku 154/1 (dle skutečného zaměření stavu) a plánován byl na pozemku 

154/2 (ve vlastnictví SPÚ), tak jsme nyní požádali o doplnění stavebního povolení. 

Do 14 dnů by mělo proběhnout připojení na elektřinu a pokud počasí dovolí, tak 

v březnu proběhne přepojení na nový řad. Bohužel podle nových pokynů 

Hygienické stanice obec musí ještě udělat nový Provozní řád, kterému bude 

předcházet úplný rozbor vody včetně zjištění hodnot pesticidů.   

- oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – eg.d zaslalo oznámení 

o  řerušení el. energie dne 7.3.2022 v dopoledních hodinách od 8.00 – 10.00 hod. 

Z důvodu revizních a údržbových prací. 

- Kulturní akce 

 

7) Diskuze: 

 

8) Usnesení 

- Schválení prodeje částí pozemků parc. č. 1263, parc. č. 797/1, parc. č. 1091/1 

a parc.č. 1115/4 o výměře 50 m2 za cenu 2.500,- Kč panu Stanislavu Chladovi 

- Schválení prodeje dvou částí pozemku parc. č. 798/4. První část o výměře 26 m2,- Kč 

za cenu 1.300,- Kč panu Janu Krchovi  a druhá část o výměře 43 m2 za cenu 2.150,- Kč 

panu Aleši Krchovi 
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- Schválení podání žádosti o dotaci z SFŽP na výsadbu stromů  

- ZO bere na vědomí novou rozpočtovou skladbu  

 

9)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.50 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


