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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 26.4.2019. 
 
 
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/ Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku 229/2 na Správu a údržbu silnic - Pardubický kraj 
2/ Projednání a schválení dohod o provedení práce na sekání trávy – Ondřej Augustin, Zdeněk Kožený 
3/ Projednání opravy betonu malého mostku 
4/ Projednání zadání zpracování projektu opravy stavidla a náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka 
5/ Projednání místní úpravy provozu na místních komunikacích „zóna 30“ – od obecního úřadu k č.p. 23 a 
k č.p. 36 (ukončen schvalovací proces)  
6/ Projednání opravy místních komunikací 
7/ Projednání pořízení nového obecního rozhlasu 
8/ Projednání a rozhodnutí o žádosti o příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí 
9/ Projednání a schválení výše příspěvku na věcný a finanční dar u příležitosti „vítání občánků“ 
10/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 26.4.2019 
a ověřovatele dnešního zápisu pana Zdeňka Koženého. 
     Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Schválení žádosti o bezúplatný převod pozemku 229/2 na Správu a údržbu silnic - Pardubický  
kraj 
Záměr na bezúplatný převod pozemku par.č. 229/2 v katastrální území obce Chrtníky, výměra 
127m², druh pozemku ostatní plocha-ostatní komunikace byl zveřejněn a vyvěšen od 31.3.2019 do 
17.4.2019 bez žádných připomínek. O tento pozemek si zažádala Správa a údržba Pardubického 
kraje dne 28.2.2019 – bezúplatný převod do vlastnictví Pardubického kraje z důvodu nápravy 
vlastnických vztahů. Jedná se o pozemek zastavěný tělesem silnice č.III/34213. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 229/2 do 
vlastnictví Pardubického kraje. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
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 2/ Projednání a schválení dohod o provedení práce na sekání trávy – Ondřej Augustin, Zdeněk  
Kožený 
Starostka předložila návrh dohod o provedení práce na zastupitele Ondřeje Augustina a Zdeňka 
Koženého na sezónní sekání trávy na obecních pozemcích. Návrh odměny 110,-Kč/1hod, doba 
trvání dohody o provedení práce 26.4.2019 – 31.10.2019. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje uzavření dohod o provedení práce na sezónní 
sekání trávy na obecních pozemcích s odměnou 110,-Kč/1hod s Ondřejem Augustinem a Zdeňkem 
Koženým, doba trvání dohod o provedení práce 26.4.2019 – 31.10.2019. 

Hlasování:  PRO – 5 členů zastupitelstva (Iva Immerová, Bohumila Kandrová, 
Miloš Koláčný, Pavel Koláčný, Pavel Křivčík), PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 1 (Zdeněk  
Kožený) 

 
3/ Projednání opravy betonu malého mostku 
Starostka navrhla opravu povrchu malého mostku – nutnost z důvodů rozpadlého betonu a 
obnažení železných kolejnic. Zastupitelé se dohodli na opravě svépomocí (brigádně) s termínem 
provedení do 30.6.2019. 

 
4/ Projednání zadání zpracování projektu opravy stavidla a náhonu ze Struhy do Chrtnického  
rybníka 
Starostka seznámila zastupitele s nabídkami na zpracování projektu na opravu stavidla a náhonu ze  
Struhy do Chrtnického rybníka. Nabídku poskytla projekce Povodí Labe (55 000,-Kč bez DPH) a 
projekční kancelář Ing. Václav Kurka (12 000,-Kč bez DPH). 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje zadání zpracování projektu na opravu stavidla a 
náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka projekční kanceláři Ing. Václav Kurka.    
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

5/ Projednání místní úpravy provozu na místních komunikacích „zóna 30“ – od obecního úřadu 
k č.p. 23 a k č.p. 36 (ukončen schvalovací proces)  
Starostka seznámila zastupitele s ukončením schvalovacího procesu místní úpravy provozu na 
místních komunikacích. Na provedení osazení dopravních značek zpomalovacími retardéry je 
připravena cenová nabídka od firmy ASIG s.r.o. Bude ještě oslovena Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje se žádostí o cenovou nabídku.  

 
6/ Projednání opravy místních komunikací 
Starostka seznámila zastupitele s nutností opravy místních komunikací před osazením 
zpomalovacích retardérů a cenovou nabídkou na provedení. Bylo dohodnuto, že se ještě cenová 
nabídka Správy a údržby silnic Pardubického kraje doplní – provedení úpravy místní komunikace u 
č.p. 73 a provedení úpravy plochy před obecním úřadem (v současnosti kamínek). 
 

 7/ Projednání pořízení nového obecního rozhlasu 
Zastupitelstvo projednalo zadání poptávky na zprovoznění obecního rozhlasu formou pořízení 
nových reproduktorů a ponecháním stávající původní ústředny v kanceláři obecního úřadu. 

 
8/ Projednání a rozhodnutí o žádosti o příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí 
Starostka seznámila zastupitele s doručenou žádostí o příspěvek na podporu Linky bezpečí a navrhla 
poskytnout příspěvek ve výši 2 000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu 
provozu Linky bezpečí ve výši 2 000,-Kč. 

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

 



 9/ Projednání a schválení výše příspěvku na věcný a finanční dar u příležitosti „vítání občánků“ 
Starostka navrhla pevně stanovit výši příspěvku na věcný dar a finanční dar u příležitosti „vítání 
občánků“. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje výši příspěvku u příležitosti „vítání občánků“ na 
věcný dar 500,-Kč,  na finanční dar 1 000,-Kč. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 10 / Různé 

 Zastupitelstvo projednalo zadání přípravy a provedení dětské skluzavky a houpačky 

 Zastupitelstvo projednalo zabezpečení fotbalových branek na hřišti proti skácení – bude provedeno 
brigádně s termínem do 30.6.2019 

 Zastupitelstvo projednalo opravu nátěru dřeva pod přístřeškem před obecní hospodou – bude 
provedeno brigádně s termínem do 30.6.2019 

 Zastupitelstvo projednalo osazení mostu před obecním úřadem okapničkami (závada z mostní 
prohlídky) – bude provedeno brigádně s termínem do 30.6.2019 

 Zastupitelstvo projednalo úpravy v obecní hospodě (příčka, kuchyně) – bude provedeno brigádně 
s termínem do 31.12.2019 

 Zastupitelstvo projednalo vyčištění vpustí kanálů – bude provedeno brigádně s termínem do 
30.6.2019 

 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:00 hod. 
 
 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
Zápis vyhotoven dne:  27.4.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Zdeněk Kožený ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 27.4.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


