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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 29.3.2019. 
 
 
A/ Zahájení zasedání zastupitelstva: 

A/1  Zasedání zastupitelstva obce Chrtníky bylo zahájeno v 18:00 hod starostkou Ivou  
Immerovou. Zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 6 členů zastupitelstva: 
Iva Immerová, Bohumila Kandrová, Pavel Koláčný, Miloš Koláčný, Pavel Křivčík, Zdeněk Kožený (Ondřej 
Augustin 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  Protože na zasedání zastupitelstva nebyl přítomen Ondřej Augustin, zvolený jako ověřovatel  
zápisů, navrhla starostka pro dnešní zápis ověřovatelem Zdeňka Koženého.  
 A/3 Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání: 
1/ Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018 a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za  
     rok 2018 
2/ Výběr a schválení pořízení traktorové sekačky na trávu pro obec 
3/ Projednání a rozhodnutí o žádosti o převodu pozemku 229/2 na Správu a údržbu silnic PK 
4/ Projednání postupu opravy stavidel a náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka 
5/ Projednání průběhu schvalovacího procesu „zóny 30“ na místní komunikaci – od obecního úřadu k č.p.  
     23 a k č.p. 36 
6/ Projednání problematiky volně pobíhajících psů 
7/ Projednání zasazení tůjí kolem nádob na tříděný odpad   
8/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 29.3.2019 
a ověřovatele dnešního zápisu pana Zdeňka Koženého. 
     Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2018 
Starostka seznámila zastupitele s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2018 a se zprávou o 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Přezkoumání se uskutečnilo dne 12.3.2019 Krajským 
úřadem Pardubického kraje. V žádném z bodů přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 
2018 bez výhrad. Zároveň schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad (zpráva o přezkoumání 
hospodaření je přílohou závěrečného účtu). 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 2/ Výběr a schválení pořízení traktorové sekačky na trávu pro obec 

Starostka předložila cenovou nabídku na traktorovou sekačku Starjet UJ 102-24 (P2). Tento typ 
sekačky byl vybrán po zodpovědném výběru mezi více druhy sekaček. Pořizovací cena je 96 627,- Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje pořízení vybrané traktorové sekačky na trávu 
Starjet UJ 102-24(P2) za pořizovací cenu 96 627,- Kč. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
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3/ Projednání a rozhodnutí o žádosti o převodu pozemku 229/2 na Správu a údržbu silnic PK 
Starostka předložila žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 28.2.2019 o schválení 
bezúplatného převodu pozemku p.č. 229/2 v obci a katastrální území Chrtníky do vlastnictví 
Pardubického kraje. Po jednání se zástupcem Správy a údržby silnic PK, úsek majetkové správy, kde 
byly projednávány varianty převodu, seznámila starostka zastupitele s tím, že pokud obec převede 
pozemek 229/2 bezúplatně na Pardubický kraj, může počítat s tím, že naopak Pardubický kraj 
bezúplatně převede pozemky v obci Chrtníky (chodníky v obci podél komunikace III.třídy p.č. 226/1) 
do vlastnictví obce Chrtníky, které nejsou dosud majetkově vypořádány. Musí se ale nejdříve 
zpracovat nový geometrický plán. V této souvislosti informovala starostka zastupitele, že v této věci 
bude dále jednat a zadá vypracování nového geometrického plánu na rozdělení p.č. 226/1 tak, aby 
se bezúplatný převod nově vzniklých parcel pod obecními chodníky mohl uskutečnit. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje vyvěšení záměru o bezúplatném převodu pozemku 
p.č. 229/2. Po uplynutí zákonné lhůty vyvěšení záměru o bezúplatném převodu pozemku (pokud nebudou 
žádná záporná vyjádření) bude rozhodnuto o bezúplatném převodu tohoto pozemku do vlastnictví 
Pardubického kraje. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

4/ Projednání postupu opravy stavidel a náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka 
Starostka seznámila zastupitele s projednáním možné opravy stavidla ze Struhy do náhonu a  
s opravou náhonu se zástupcem Povodí Labe (správce vodoteče). Předběžně nebude mít Povodí  
Labe k záměru námitek. Nejdříve se musí zadat vypracování projektu opravy stavidla a úpravy  
obecního náhonu. Se zadáním projektu bude starostkou oslovena projekční kancelář Povodí Labe a  
projekční kancelář Ing. Václav Kurka Přelouč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje proces přípravy na opravy stavidla a obecního 
náhonu. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

5/ Projednání průběhu schvalovacího procesu „zóny 30“ na místní komunikaci – od obecního  
úřadu k č.p. 23 a k č.p. 36   
Starostka seznámila zastupitele s probíhajícím schvalovacím procesem místní úpravy provozu na 
místních komunikacích. Z různých jednání vyplynula nutnost opravit místní komunikaci od mostu 
před obecním úřadem k č.p. 23 a k č.p. 36. Oprava komunikací je nutná před osazením 
zpomalovacích retardérů. Při diskuzi zastupitelstvo navrhlo, že při opravě těchto komunikací se 
zároveň opraví i plocha mezi č.p. 38 a č.p. 39. Zároveň bude pokračovat výběr vhodných 
zpomalovacích retardérů. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje provedení opravy místních komunikací od mostu 
před obecním úřadem k č.p. 23 a č.p. 36 a zároveň opravu plochy mezi č.p. 38 a č.p. 39. Opravy komunikací 
i plochy provede Správa a údržba silnic Pardubického kraje. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

6/ Projednání problematiky volně pobíhajících psů 
Starostka seznámila zastupitele se sejmutím obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla  
pro pohyb psů na veřejném prostranství schválené na minulém zasedání zastupitelstva. Vyhláška  
byla sejmuta na návrh Ministerstva vnitra před uplynutím lhůty 15-ti dnů, takže nenabyla platnosti.  
Vyhlášku nebylo možné ze strany Ministerstva vnitra akceptovat, protože by obec musela pro volně  
pobíhající psy vytvořit ohraničený prostor, kde by psi mohli volně pobíhat. Starostka seznámila  
zastupitele s poskytnutím informací občanům, jak mohou postupovat, pokud bude po obci volně  
pobíhat pes. Informace budou vyvěšeny na úřední desce.    

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky zneplatňuje bod 4) usnesení č. 2/2019 ze dne 25.2.2019, 
kterým byla vydána obecně závazná vyhláška o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích.  

Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 



 7/ Projednání zasazení tůjí kolem nádob na tříděný odpad 
Zastupitelstvo projednalo zasazení tůjí kolem nádob na tříděný odpad. Pořízení a nasázení zařídí 
starostka a místostarostka. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje zasazení tůjí kolem nádob na tříděný odpad. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

8/ Různé 

 Starostka oznámila zastupitelům odstoupení člena kontrolního výboru paní Václavy Koláčné ke dni 
29.3.2019. Navrhla nového člena paní Veroniku Hlínovou od 30.3.2019. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje nového člena kontrolního výboru paní Veroniku 
Hlínovou od 30.3.2019. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

 Bylo projednáno kácení uschlých stromů dne 30.3.2019 v centru obce a na břehu Struhy. Byl 
vytvořen zápis o povolení kácení a starostka informovala Povodí Labe. 

 Starostka informovala zastupitele o zjišťování používání sběrného dvora v Přelouči. Pokud by obec 
chtěla pro svoje občany zajištění používání sběrného dvora, musela by paušálně platit 1000,-Kč 
měsíčně + platit za navežený odpad. Zastupitelstvo se shodlo, že tyto služby obec nebude využívat. 

 Starostka informovala zastupitele, že provede spolu s místostarostkou revizi platného spisového a 
skartačního řádu a připraví nový dle potřeby úřadu pro lepší a přehlednější zakládání listin. 

 
 
  
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:45 hod. 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
Zápis vyhotoven dne:  31.3.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Zdeněk Kožený ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 31.3.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


