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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 9.12.2022 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva 

Nepřítomen:  0 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: David Dvořák, Petr Kůrka 

 

Program: 

1.) Zahájení 

2.) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2023 

3.) Projednání zmocnění starostky k provádění rozpočtových opatření  

4.) Projednání stanovení inventarizační a likvidační komise pro rok 2022 

5.) Projednání pracovně právního vztahu – dohody o provedení práce 

6.) Projednání zvýšení hodnoty dárkového balíčku jubilantům 

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

8.) Projednání darovací smlouvy 

9.) Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a č. 9 

10.)  Informování občanů  

- o „Revitalizaci rybníka Za Vsí“  

- o kulturních akcích – Vánoční besídka, bruslení, ohňostroj, Novoroční procházka 

11.) Diskuze 

12.) Usnesení 

13.) Závěr 

 

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

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 

 

2.) Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2023. Návrh rozpočtu byl 

zveřejněn podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2023 jako schodkový ve 

výši příjmy 5.757,51 tis. Kč, výdaje 10.311 tis. Kč, schodek ve výši 4.553,49 tis. Kč 

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

 

- schváleno 7-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 
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3.) Zastupitelstvo zmocňuje starostku k provádění rozpočtových opatření a to u příjmů 

bez omezení a u výdajů do výše 400 tis. Kč (bez DPH) u každé jednotlivé položky 

 

- schváleno 7-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

4.) Zastupitelstvo schvaluje inventarizační komisi pro rok 2022 ve složení: předseda: Petr 

Kůrka, členové: David Dvořák, Ing. Pavel Pána. Dále schvaluje likvidační komisi pro rok 

2022 ve složení: předseda: David Dvořák, členové: Ing. Pavel Pána, Petr Kůrka. 

 

- schváleno 7-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

5.) Starostka seznámila přítomné s budoucím uzavřením pracovně právního vztahu – 

dohody o provedení práce pro členy zastupitelstva. Zastupitelstvo obce souhlasí 

s uzavřením dohody o provedení práce pro Ing. Pavla Pána jako odpovědné osoby za 

provoz vodovodu a kanalizace s částkou 4.000,- Kč/měsíc, pro Davida Dvořáka 

za údržbu a provoz sběrného místa s částkou 1.000 Kč/měsíc a pro Petra Kůrku za 

celkovou péči o les s částkou 2.500,- Kč/měsíc. 

 

- schváleno 7-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

6.) Zastupitelstvo obce projednalo navýšení částky na nákup dárkových košů občanům 

k životnímu jubileu ze současné ceny 500,- Kč na 800,- Kč.  

 

- schváleno 7-ti hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

7.) Zastupitelstvo schvaluje sponzorský dar pro sportovní klub stolního tenisu Podhradí 

Choustník ve výši 3.000,- Kč na rozvoj sportu. 

 

- schváleno 7-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

8.) Zastupitelstvo obce projednalo přijetí darovací smlouvy od Honebního společenstva 

Chrbonín Vlčeves ve výši 12.210,- Kč. 

 

- schváleno 7-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

9.) Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6, 7, 8 a č. 9, které bere 

na vědomí. 

 

10.) Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 10 

 

- schváleno 7-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 
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11.) Starostka informovala občany  

- o průběhu akce Revitalizace rybníka Za Vsí“  

- o přípravách projektové dokumentace k zasíťování stavebních parcel 

- o kulturních akcích  

 

12.) Diskuze: 

 

13.) Usnesení 

- Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2023 jako schodkový 

ve výši příjmy 5.757,51 tis. Kč, výdaje 10. 311 tis. Kč, schodek ve výši 4.553,49 tis. 

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

- Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku k provádění rozpočtových opatření 

a to do výše u výdajů 400. tis. Kč (bez DPH) jednotlivé změny (položky) 

- Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační a likvidační komisi na rok 2022 

- Zastupitelstvo obce schválilo uzavření pracovně právních vztahů – dohodu 

o provedení práce pro Ing. Pavla Pánu, pro Davida Dvořáka a Petra Kůrku 

- Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení částky na nákup dárkových košů pro občany 

k životnímu jubileu 

- Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru pro sportovní klub 

stolního tenisu Podhradí Choustník ve výši 3.000,- Kč 

- Zastupitelstvo obce schválilo darovací smlouvu od Honebního společenstva 

Chrbonín Vlčeves pro Obec Chrbonín ve výši 12.210,- Kč 

- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6, 7, 8 a 9 

- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 10  

 

14.)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 21.05 hod. 

 

 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

 

 

Ověřili:  Petr Kůrka 

     David Dvořák 


