
 

Stránka 1 z 3 

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 15.7.2022 

Začátek: 20.30 h 

Přítomno: 6 členů zastupitelstva 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Projednání a schválení prodeje dvou částí pozemku parc. č. 1088/10 

3) Projednání a schválení prodeje části pozemku parc.č. 26/2 a parc. č. 17  

4) Projednání a schválení koupě části pozemku parc. č. 13/1  

5) Projednání a schválení zhotovitele na akci “Revitalizace rybníka Za Vsí” 

6) Rozpočtové opatření č. 4 

7) Informování občanů  

- o úplném rozboru vody z nových vrtů u vodojemu  

- o plánovaných akcích 

 

7) Diskuze 

8) Usnesení 

9) Závěr 

 

 

1) Starostka zahájila schůzi v 20.30 h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je 

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2) V květnu byla podána žádost o koupi dvou částí pozemku, které se nachází u čp. 21. 

Tyto části pozemku jsou zaměřeny geometrickým plánem č. 207-59/2022 s novým 

označením 1088/26 o velikosti 48 m2 a druhá část je označena 1088/27 o velikosti 67 
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m2. Celková výměra činí 115 m2 za konečnou cenu 5.750,- Kč.  Záměr prodeje byl dne 

29.6.2022 vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce. 

 

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

 

3) Dne 3.5.2022 byla podána druhá žádost o prodej části pozemků parc. č. 26/2 a parc. 

č. 17. části budou odděleny dle geometrického plánu č.  208-73/2022 s novým parc. 

č. 1266 o výměře 88 m2 a parc.č. 17/4 o výměře 140 m2. Celková výměra činí 228 m2 

za celkovou cenu 11.400,- Kč. Záměr prodeje byl dne 29.6.2022 vyvěšen na úřední 

desce i na webových stránkách obce. 

 

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

 

4) Starostka navrhla projednání koupě části pozemku parc.č. 13/1 od Miroslava Kazdy. 

Jedná se část pozemku u stávajícího stavení čp. 34. Koupě je nutná z důvodu urovnání 

hranic. Pod danou částí se nachází potrubí pro odvod dešťové vody z komunikace do 

stabilizační nádrže. Pozemek bude oddělen na základě geometrického plánu č. 208-

73/2022 s novým parc.č. 13/5 o výměře 58 m2. Cena pozemku je 100,- Kč/m2. 

Celková cena činí 5.800,- Kč. 

 

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

  

6) Zastupitelstvo obce projednalo výběrové řízení na akci Revitalizace rybníka Za Vsí. 

V rámci výběrového řízení bylo osloveno 7 firem Hydro & kov s.r.o., Czech Canada 

s.r.o., Zvánovec a.s., Temstav AB s.r.o., Stavby rybníků s.r.o., VHS s.r.o. a Nowastav 

s.r.o. Do dne 29.6. přišlo 5 nabídek. V tento den bylo provedeno otevírání obálek 

a vyhodnocení došlých nabídek. Po doplnění některých nabídek bylo stanoveno 

výsledné pořadí.  Temstav AB s.r.o. za cenu 3.991.359,45 Kč bez DPH, Czech Canada 

s.r.o. s nabídkou 4.599.999 Kč bez DPH, Zvánovec s.r.o. s cenou 4.679.518,55 Kč bez 

DPH, Stavby rybníků s.r.o. s nabídkou 4.750.000 Kč bez DPH a Hydro & kov s.r.o. za 

cenu 5.999.999,- Kč bez DPH. První uvedená firma byla z výběrového řízení vyřazena 

z důvodu nedoložení referencí ze zhotovení 3 stejných zakázek. Vybraná firma je 

Czech Canada s.r.o. za cenu 4.599.999,- Kč bez DPH. 

 

- schváleno 6-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 
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7) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4 a bere je na 

vědomí. 

8) Starostka informovala občany  

- o úplných rozborech vody z nových zdrojů vody umístěných v blízkosti vodojemu.  

- o plánovaných akcích  -13.8. Ochutnávka vín z Vinařství Bočko, sraz Mercedesů 

termín bude upřesněn, 27.8. Po stopě lišky Bystroušky 

 

8) Diskuze: 

 

9) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dvou částí pozemku parc. č. 1088/10 za 

celkově cenu 5.750,- Kč  

- Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku parc.č. 26 a parc.č. 17 za 

celkovou cenu 11.800,- Kč 

- Zastupitelstvo obce schvaluje koupi části pozemku parc.č. 13 o výměře 58 m2 za 

cenu 5.800,- Kč 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4 

 

10)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.20 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


