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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 25.2.2019. 
 
A/ Zahájení zasedání zastupitelstva: 

A/1  Zasedání zastupitelstva obce Chrtníky bylo zahájeno v 19:00 hod starostkou Ivou 
Immerovou. Zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 6 členů zastupitelstva: 
Iva Immerová, Bohumila Kandrová, Pavel Koláčný, Ondřej Augustin, Pavel Křivčík, Zdeněk Kožený 
(Miloš Koláčný omluven). Zastupitelé měli dopředu k dispozici dokumenty projednávané na 
zasedání zastupitelstva tak, aby se s nimi mohli předem seznámit. 

Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné (86% viz podpisová listina přítomných). 
 A/2 Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání: 
1/ Projednání a rozhodnutí o pořízení a druhu nového obecního rozhlasu – zadání zpracování a rozeslání 
poptávek dodavatelským firmám 
2/ Projednání výsledků zjišťování druhu nejvhodnější traktorové sekačky na trávu pro obec 
3/ Projednání a rozhodnutí o zvýšení odměny předsedům výborů a komisí do výše dle zákona 
4/ Schválení plánu účetních odpisů majetku obce pro rok 2019 
5/ Rozhodnutí o vedení obecní kroniky – povinnost obce dle zákona č. 132/2006 Sb.   
6/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 25.2.2019.
     Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Projednání a rozhodnutí o pořízení a druhu nového obecního rozhlasu – zadání zpracování a  
rozeslání poptávek dodavatelským firmám 
 
Starostka konstatovala, že by se mělo začít pracovat na pořízení obecního rozhlasu, který je 
nefunkční už od cca 10/2018. Zastupitelé se dohodli, že se nyní obecní rozhlas řešit nebude a počká 
se na případné schválení dotace na výměnu kabelů k veřejnému osvětlení. Pokud by byla dotace 
přidělena (a v jaké výši), pak teprve zastupitelstvo rozhodne o pořízení obecního rozhlasu a 
případném položení kabelu na obecní rozhlas spolu s kabely k veřejnému osvětlení. 

 
 2/ Projednání výsledků zjišťování druhu nejvhodnější traktorové sekačky na trávu pro obec 
 

Zdeněk Kožený a Ondřej Augustin seznámili zastupitele s podrobnostmi výběru traktorové sekačky 
na trávu. Vybrali vzhledem k technickým parametrům a ceně nejvhodnější sekačku Starjet UJ 102-24 
(P2). Vzhledem k dostatečnému času na podání objednávky bude o pořízení sekačky řádně 
rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva v březnu 2019. 

 
3/ Projednání a rozhodnutí o zvýšení odměny předsedům výborů a komisí do výše dle zákona 
 
Starostka navrhla zvýšit odměny předsedům výborů a komisí (zastupitelům) až do výše dle zákona. 
Zastupitelé se rozhodli ponechat odměnu na dosavadní výši. 

 
4/ Schválení plánu účetních odpisů majetku obce pro rok 2019 
 
Starostka seznámila zastupitele s plánem účetních odpisů majetku obce pro rok 2019. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje plán účetních odpisů majetku obce pro rok 2019.
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

5/ Rozhodnutí o vedení obecní kroniky – povinnost obce dle zákona č. 132/2006 Sb.   
 
Starostka seznámila zastupitele s povinností vést obecní kroniku dle zákona (od roku 2006) a 
konstatovala, že se obecní kronika nevede. Navrhla pověřit starostu vedením obecní kroniky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje a pověřuje starostu vedením obecní kroniky. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

6/ Různé 
 

 Starostka seznámila zastupitele s návrhem obecně závazné vyhlášky o stanovení pravidel pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích. Proběhla diskuze na toto téma.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení 
pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.  

Hlasování:  PRO – 4 členové zastupitelstva (Iva Immerová, Bohumila Kandrová, 
Ondřej Augustin, Zdeněk Kožený), PROTI – 2 (Pavel Křivčík, Pavel Koláčný), 
ZDRŽEL SE – 0 
 

 Starostka konstatovala, že proběhlo řádné vyvěšení záměru prodat obecní pozemek st. 68. Protože 
nebyly přijaty žádné námitky proti tomuto záměru, nebrání nic tomu, aby se pozemek prodal firmě 
DIPA s.r.o., která má na tomto pozemku postavenu provozní budovu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje prodej pozemku st. 68 firmě DIPA s.r.o. a to za 
cenu určenou znaleckým posudkem ve výši 4 400,-Kč. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

 Starostka navrhla sepsat dodatek k pachtovním smlouvám paní Kateřiny Kandrové, kde by byla 
možnost úhrady sjednaného pachtovného také bankovním převodem (ne pouze v hotovosti). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje dodatek k pachtovním smlouvám paní Kateřiny 
Kandrové o možnosti úhrady sjednaného pachtovného také bankovním převodem. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

 Starostka seznámila zastupitele s vyhotovením mostního listu a mostní prohlídky mostu před 
obecním úřadem. Byly zjištěny závady. Starostka zařídí, aby se tyto závady odstranily. 

 Starostka seznámila zastupitele s doporučením pro obec Chrtníky, aby si vypracovala povodňový 
plán. Po diskuzi bylo ujednáno, že bude povodňový plán řešen až spolu s dořešením a provedením 
opravy náhonu do Chrtnického rybníka. 
 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 21:00 hod. 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
Zápis vyhotoven dne:  26.2.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 26.2.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


