
Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

Dne: 13.5.2022 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

Program: 

1) Zahájení 

2) Projednání podpory Linky bezpečí, z.s.  

3) Projednání nové Směrnice k veřejným zakázkám 

4) Projednání koupě pozemku parc. č. 154/1 

5) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 

6) Informování občanů  

- o cenách svozu komunálního odpadu  

- o přestavbě areálu ZD Podhradí Choustník  

- o akci “Revitalizace rybníka za Vsí” 

- o kulturních akcí 

1) Diskuze 

2) Usnesení 

3) Závěr 

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

  

- Dne 10.3.2022 přišla žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. Linka bezpečí je určena 
především dětem, které mají jakékoli trápení 
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- schváleno 3 hlasy, pro] 0, zdržel se 3 

2) Směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se 
o aktualizování směrnice podle zákona č. 128/2008 Sb., o obcích v platném znění 
a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  

- schváleno 6-] hlasy, pro] 0, zdržel se 0 

3) Starostka projednala koupi pozemku parc. č. 154/1 v k.ú. Chrbonín, kde se v současné 
době nachází druhý vrt, který je posilujícím zdrojem pitné vody obce. Pozemek je 
veden jako manipulační plocha a druh pozemku jako plocha ostatní. Výměra daného 
pozemku je 529 m2. Cena stanovená vlastníkem pozemku Tomášem Drdou je 200,-
 Kč/m2. Celková cena za odkup předmětného pozemku činí 105.800,- Kč.   

- schváleno 6-] hlasy, pro] 0, zdržel se 0 

4) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 bere ZO na vědomí 

5) Starostka informovala občany  

- o cenách svozu komunálního odpadu, kde se cena zvýší od 1.května o 3 Kč za svoz 
na jednu popelnici a o 15 Kč za kontejner. Zvýší se také cena uložení směsného KO 
na skládku v Želči o 50 Kč/t.  

- o přestavbě areálu ZD Podhradí Choustník, kde jsou práce v plném proudu 
a pokud nenastane nějaký problém měl by být změněn styl ustájení dojnic hotový 
do konce září. Celková přestavba by měla stát cca 10 mil. Kč, které hradí s pomocí 
dotace ZD. 

- v rámci dotace na akci “Revitalizaci Rybníka za Vsí” bylo vydáno stavební povolení 
dne 8.2.2022. Obec má nyní přislíbenu dotaci a začátkem měsíce června bude 
vypsáno výběrové řízení na zhotovitele akce. Vypouštění rybníka začne v měsíci 
červenci.  

- Kulturní akce: 

Hasičská soutěž 25.6.2022 

Pouťová zábava 2.7.2022 

Dětský den 9.-10.7.2022 

7) Diskuze: 

8) Usnesení 
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- Neschválení podpory Linky bezpečí, z.s.,  

- Schválení aktualizace Směrnice pro zadávání veřejných zakázek  

- Schválení koupě pozemku parc. č. 154/1 v k.ú. Chrbonín za cenu 105.800,- Kč.  

- ZO bere na vědomí RO č. 1 a č. 2  

9)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.00 hod. 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý
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