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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 23.1.2019. 

 
A/ Zahájení zasedání zastupitelstva: 

A/1  Zasedání zastupitelstva obce Chrtníky bylo zahájeno v 19:00 hod starostkou Ivou Immerovou 
(dále jen předsedající). Zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno všech 7 členů zastupitelstva: 
Iva Immerová, Bohumila Kandrová, Miloš Koláčný, Pavel Koláčný, Ondřej Augustin, Pavel Křivčík, 
Zdeněk Kožený. Zastupitelé měli dopředu k dispozici dokumenty projednávané na zasedání 
zastupitelstva tak, aby se s nimi mohli předem seznámit. 
Byla přítomna i Kateřina Kandrová jako host. 

Předsedající konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné (100% viz podpisová listina přítomných). 
 
 A/2 Předsedající seznámila zastupitele s programem zasedání: 
1/ Schválení výměny oken v zázemí obecní hospody a výběr z dodavatelských nabídek  
2/ Schválení pořízení traktorové sekačky na trávu a výběr z dodavatelských nabídek 
3/ Projednání a schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ve věci projednávání přestupků – město 
Přelouč 
4/ Projednání a rozhodnutí o žádosti ze dne 7.1.2019 o odprodej pozemku par.č. 68 18m² (areál firmy DIPA 
s.r.o.) 
5/ Projednání a rozhodnutí o žádosti ze dne 6.1.2019 o odprodej pozemku par.č. 229/2  127m² (úzký pruh 
před č.p. 103 U Kvartýru u silnice) 
6/ Projednání a rozhodnutí o vydání obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností a jiných zdrojů 
hluku 
7/ Projednání a rozhodnutí o vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů a jiného 
zvířectva na veřejných prostranstvích  
8/ Projednání a rozhodnutí o výměně 3 dopravních značek na místních komunikacích „dej přednost v jízdě“ 
9/ Projednání a rozhodnutí o provedení místní úpravy provozu – od mostu před obecním úřadem směrem 
k č.p. 1 i směrem k č.p. 23 - dopravní značka „slepá ulice“ a „zóna 30“ (potom schvalovací proces na 
úřadech cca 2,5 měsíce) 
10/ Projednání a rozhodnutí o zadání provedení „Pasportu místních komunikací“ 
11/ Projednání a schválení žádosti o finanční příspěvek pro domov pro seniory „U Fontány“ v Přelouči 
12/ Schválení dodatku k nájemní smlouvě o provozu obecní hospody  - pronájem včetně obecní pergoly 
vedle hospody 
13/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 23.1.2019.
     Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Schválení výměny oken v zázemí obecní hospody a výběr z dodavatelských nabídek  
 

Předsedající seznámila zastupitele s došlými nabídkami na výměnu oken v zázemí obecní hospody. 
Byly k dispozici tři došlé nabídky a to od Libora Machače, Vojtěcha Říhy a firmy K-interier Heřmanův 
Městec s.r.o.. Zastupitelstvo se rozhodlo vybrat firmu K-interier Heřmanův Městec s.r.o. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce vybírá a schvaluje dodavatele výměny oken v zázemí obecní hospody 
a to firmu K-interier Heřmanův Městec s.r.o. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
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 2/ Schválení pořízení traktorové sekačky na trávu a výběr z dodavatelských nabídek 
 

Předsedající seznámila zastupitele s různými nabídkami traktorových sekaček na trávu. Po 
podrobném zvážení nabídek bylo rozhodnuto, že se Ondřej Augustin a Zdeněk Kožený ještě znovu 
osobně seznámí s vytipovanými druhy traktorových sekaček (+ osobně vyzkouší) a vyberou pro obec 
nejvhodnější. O konkrétním typu bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 
3/ Projednání a schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ve věci projednávání přestupků – 
město Přelouč 
 
Předsedající seznámila zastupitele s dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě ve věci projednávání 
přestupků – město Přelouč. Do roku 2018 platila obec Chrtníky městu Přelouč za tuto službu 
paušálně 2 400,- Kč ročně, od roku 2019 bude platit 2 000,-Kč za každý přestupek ukončený 
vydáním rozhodnutí, příkazu či ukončený uložením správního trestu, 500,-Kč za věci odložené 
formou usnesení. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2013 o 
zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

4/ Projednání a rozhodnutí o žádosti ze dne 7.1.2019 o odprodej pozemku č. 68  18m² (areál firmy 
DIPA s.r.o.) 

 
Předsedající seznámila zastupitele se žádostí od firmy DIPA s.r.o. o odkoupení pozemku č. st. 68. 
Jedná se o narovnání právního stavu – vlastník budovy i pozemku pod budovou by měl být stejný. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje vyvěšení záměru o prodeji pozemku st. 68, po 
uplynutí zákonné lhůty vyvěšení záměru o prodeji pozemku (pokud nebudou žádná záporná vyjádření) 
bude rozhodnuto o prodeji tohoto pozemku firmě DIPA s.r.o. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

5/ Projednání a rozhodnutí o žádosti ze dne 6.1.2019 o odprodej pozemku par.č. 229/2  127m² 
(úzký pruh před č.p. 103 U Kvartýru u silnice) 

 
Předsedající seznámila zastupitele se žádostí pana Libora Machače o odkoupení pozemku par.č. 
229/2. Pan Libor Machač koupil dům u tohoto pozemku a chtěl by před domem parkovat. Tento 
pozemek je veden na katastrálním úřadu jako druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití 
pozemku - ostatní komunikace. Přes tento pozemek je místní příjezd k sousedícím domům. Obec 
Chrtníky tento pozemek nebude prodávat, protože může být v budoucnu tento pozemek pro obec 
Chrtníky strategický – možnost položení různého vedení podél silnice apod.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky neschvaluje prodej pozemku par.č. 229/2. Zároveň schvaluje 
možnost parkování na tomto pozemku s případnou úpravou plochy s rozebíratelným povrchem (např. 
zámková dlažba). Souhlas s možností parkování a podmínkami bude panu Machačovi dán písemně. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

6/ Projednání a rozhodnutí o vydání obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností a 
jiných zdrojů hluku 
 
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky o omezení hlučných činností 
a jiných zdrojů hluku. V návrhu bylo omezení hlučných činností v neděli a v době nočního klidu, dále 
omezení jiných zdrojů hluku  - např. kokrhání kohoutů (hluk nad únosnou mez) při chovu kohoutů 
převyšující 1 kohouta na dvorku. 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky neschvaluje vydání obecně závazné vyhlášky o omezení 
hlučných činností a jiných zdrojů hluku. 
    Hlasování:  PRO schválení – 1 člen zastupitelstva (Iva Immerová) 

PROTI – 6 členů zastupitelstva (Bohumila Kandrová, Ondřej Augustin, Zdeněk 
Kožený, Pavel Koláčný, Pavel Křivčík, Miloš Koláčný) 
ZDRŽEL SE – 0   

 
 

7/ Projednání a rozhodnutí o vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů a 
jiného zvířectva na veřejných prostranstvích 
 
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky o zákazu volného pobíhání 
psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky neschvaluje vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu 
volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích. 
    Hlasování:  PRO schválení – 1 člen zastupitelstva (Iva Immerová) 

PROTI – 3 členové zastupitelstva (Pavel Křivčík, Pavel Koláčný, Zdeněk Kožený) 
ZDRŽEL SE – 3 členové zastupitelstva (Bohumila Kandrová, Ondřej Augustin, 
Miloš Koláčný)  

 
8/ Projednání a rozhodnutí o výměně 3 dopravních značek na místních komunikacích „dej 
přednost v jízdě“ 
 
Předsedající seznámila zastupitele s tím, že zrezavělé původní 3 dopravní značky na místních 
komunikacích nesmí vyměnit obec „brigádně“, musí se zajistit odborná firma, aby byly dodrženy 
zákonné požadavky na umístění. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje výměnu 3 dopravních značek na místních 
komunikacích „dej přednost v jízdě“, a to zadáním odborné firmě. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

9/ Projednání a rozhodnutí o provedení místní úpravy provozu – od mostu před obecním úřadem 
směrem k č.p. 1 i směrem k č.p. 23 - dopravní značka „slepá ulice“ a „zóna 30“ (potom schvalovací 
proces na úřadech cca 2,5 měsíce) 
 
Předsedající seznámila zastupitele s návrhem na provedení místní úpravy provozu na místní 
komunikaci od mostu před obecním úřadem směrem k č.p. 1 i směrem k č.p. 23. Kvůli zbytečnému 
zajíždění aut do těchto míst, které se zase musí vrátit – absence značky „slepá ulice“. Také 
seznámila zastupitele s problémem jízdy aut nebezpečnou rychlostí směrem k č.p. 1 i směrem k č.p. 
23, navíc jsou zde zatáčky, kde není dostatečná viditelnost pro bezpečnou jízdu. Tento problém by 
vyřešila místní úprava provozu – „zóna 30“. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje provedení místní úpravy provozu -  od mostu před 
obecním úřadem směrem k č.p. 1 i směrem k č.p. 23 - dopravní značka „slepá ulice“ a „zóna 30“. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 10/ Projednání a rozhodnutí o zadání provedení „Pasportu místních komunikací“ 

 
Předsedající seznámila zastupitele o nutnosti provedení „Pasportu místních komunikací“. Je to 
přehled o místních komunikacích včetně stavu komunikací. Pasport provede odborná firma. Pasport 
je nutný např. i při budoucích žádostech o dotace na opravy komunikací nebo chodníků. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje provedení „Pasportu místních komunikací“. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 



11/ Projednání a schválení žádosti o finanční příspěvek pro domov pro seniory „U Fontány“ 
v Přelouči 
 
Předsedající seznámila zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na provoz domova pro seniory U 
Fontány v Přelouči.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje finanční příspěvek na provoz domova pro seniory U 
Fontány v Přelouči a to ve výši 5 000,- Kč. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

12/ Schválení dodatku k nájemní smlouvě o provozu obecní hospody  - pronájem včetně obecní 
pergoly vedle hospody 
 
Předsedající seznámila zastupitele s dodatkem k nájemní smlouvě o provozu obecní hospody. 
Pronájem bude včetně altánu s grilem (obecní pergola) vedle hospody. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o provozu obecní 
hospody – pronájem včetně altánu s grilem vedle hospody. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 
13/ Různé 

 

• Předsedající seznámila zastupitele s nízkým finančním limitem na pořízení darů seniorům na 
významná životní výročí (70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 let atd.) a pro dary seniorům nad 70 let 
na vánoční svátky. Dosavadní výše limitu je do 300,- Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje zvýšení finančního limitu na pořízení darů 
seniorům do 500,- Kč. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

• Předsedající seznámila zastupitele, že je třeba provést renovaci křížku a zvoničky u hlavní silnice 
– je to vizitka obce. Zastupitelé namítli, že to není potřeba – úpravy snad proběhly cca před 6-ti 
lety. Návrh nenašel u zastupitelů podporu. Miloš Koláčný navrhl, že opravu propadlé kamenné 
dlažby provedou zastupitelé „brigádně“. 

• Předsedající seznámila zastupitele s tím, že jsou zanešeny kanálové vpusti na hlavní silnici. Je 
třeba je vyčistit, aby při případných přívalových vodách na jaře byly kanály průchodné. Pavel 
Koláčný se přihlásil, že kanálové vpusti zkontroluje a vyčistí.  

• Předsedající seznámila zastupitele s tím, že by obec měla mít tzv. „Povodňový plán“. Byl odeslán 
dotaz na město Přelouč, zda je obec Chrtníky povinna tento povodňový plán mít (zatím bez 
odpovědi). Pokud obec obdrží stanovisko, že povodňový plán je povinna mít, zadá se tvorba 
plánu odborné firmě. 

 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21:00 hod. 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
Zápis vyhotoven dne:  26.1.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 

Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 

Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 

Vyvěšeno na úřední desce: 26.1.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


