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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 5.6.2019. 
 
 
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 7 členů zastupitelstva: 
Iva Immerová, Bohumila Kandrová, Pavel Koláčný, Miloš Koláčný, Pavel Křivčík, Zdeněk Kožený, Ondřej 
Augustin. Zastupitelé měli k dispozici dokumenty projednávané na zasedání zastupitelstva. 
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 A/2 Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání: 
1/ Projednání a výběr dodavatele opravy stavidla a náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka 
2/ Projednání a výběr dodavatele zprovoznění obecního rozhlasu  
3/ Projednání a výběr dodavatele opravy místních komunikací 
4/ Projednání a výběr dodavatele místní úpravy provozu na místních komunikacích „zóna 30“ – od 
obecního úřadu k č.p. 23 a k č.p. 36  
5/ Projednání a schválení dodatku ke smlouvě na dodávku plynu 
6/ Projednání, výběr a schválení smlouvy na pojištění obecního majetku 
7/ Schválení účetní závěrky za rok 2018 
8/ Projednání opravy obecního vodovodu (trubka v trubce) – problém vodovodní trubky procházející 
potrubím koryta náhonu (akce VaK) 
9/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 5.6.2019. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Projednání a výběr dodavatele opravy stavidla a náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka  
Zastupitelé se seznámili se 3-mi dosavadními cenovými nabídkami na zhotovení opravy stavidla a 
náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka. Konstatovali, že cena je dost vysoká – nabídky jsou kolem 
500 tis.Kč. Po diskusi bylo rozhodnuto, že se ještě osloví další firmy s poptávkou na tyto práce. 
Pověřili starostku Ivu Immerovou, aby pokračovala ve zjišťování možností opravy náhonu, případně 
zjistila možnost využití financování opravy dotací. 

 
 2/ Projednání a výběr dodavatele zprovoznění obecního rozhlasu  

Starostka předložila 2 došlé cenové nabídky na zprovoznění obecního rozhlasu. Cenovou nabídku 
poslali Jozef Ondruš ve výši 65 618,-Kč a Filip Zavadil ve výši 88 076,-Kč. Zastupitelé se dohodli na 
výběru nižší nabídky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje výběr dodavatele na zprovoznění obecního 
rozhlasu a to pana Jozefa Ondruše. Cenová nabídka je za 65 618,-Kč. 

Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
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3/ Projednání a výběr dodavatele opravy místních komunikací 
Starostka předložila 2 došlé cenové nabídky na realizaci opravy místních komunikací. Zastupitelé se 
dohodli, že vyberou z došlých cenových nabídek dodavatele až na příštím zasedání zastupitelstva. 
 
4/ Projednání a výběr dodavatele místní úpravy provozu na místních komunikacích „zóna 30“ – 
od obecního úřadu k č.p. 23 a k č.p. 36  
Starostka předložila 2 došlé cenové nabídky na realizaci schválené místní úpravy provozu na 
místních komunikacích. Cenovou nabídku poslali Asig s.r.o. ve výši 80 438,-Kč a Správa a údržba 
silnic Pardubického kraje ve výši 83 784,-Kč. Zastupitelé se dohodli na výběru vyšší nabídky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje výběr dodavatele na realizaci místní úpravy 
provozu a to Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Cenová nabídka je za 83 784,-Kč.  
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

5/ Projednání a schválení dodatku ke smlouvě na dodávku plynu  
Starostka seznámila s návrhem dodatku ke smlouvě na dodávku plynu pro obecní úřad – 
prodloužení smlouvy na další 2 roky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje dodatek ke smlouvě na dodávku plynu pro obecní 
úřad. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
  

6/ Projednání, výběr a schválení smlouvy na pojištění obecního majetku  
Starostka předložila 2 došlé cenové nabídky pojištění obce, původní platná pojistná smlouva už není 
aktuální (je z roku 2006). Nabídky předložila česká pojišťovna – roční pojistná částka 7 139,-Kč a 
Kooperativa – roční pojistná částka 13 004,-Kč. Zastupitelé se dohodli na výběru nižší nabídky. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje sepsání pojistné smlouvy na pojištění obce 
s Českou pojišťovnou. Roční pojistná částka je 7 139,-Kč. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 

 
 7/ Schválení účetní závěrky za rok 2018 

Zastupitelstvo projednalo předloženou účetní závěrku za rok 2018. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje účetní závěrku za rok 2018. Zastupitelstvu obce 
Chrtníky byly pro schválení předloženy dokumenty dle §5 vyhlášky č. 220/2013 Sb. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

8/ Projednání opravy obecního vodovodu (trubka v trubce) – problém vodovodní trubky 
procházející potrubím koryta náhonu (akce VaK) 
Starostka seznámila zastupitele s výsledkem jednání s firmou Vodovody a kanalizace o problému 
křížení vodovodního potrubí a trubkou, která je součástí toku náhonu. Se zástupcem firmy VaK bylo 
dohodnuto, že firma VaK zadá zpracování projektu na opravu a zahrne tuto akci do plánu oprav ke 
schválení na podzim roku 2019 – termín realizace dle schválení plánu oprav. Obec Chrtníky v této 
chvíli už nemůže pro sjednání nápravy více udělat. 

 
 9/ Různé 

• Zastupitelstvo projednalo připravenou aktualizaci vnitřní směrnici č. 1/2019 pro schvalování 
hospodářských operací, oběh účetních dokladů, evidenci majetku a vnitřní kontrolní systém. 
Původní směrnice z roku 2010 už byla zastaralá. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2019 pro schvalování 
hospodářských operací, oběh účetních dokladů, evidenci majetku a vnitřní kontrolní systém. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

• Starostka informovala zastupitele o přijetí dotace na volby do Evropského parlamentu ve výši 
29 000,-Kč. 



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje přijatou dotaci na volby do Evropského parlamentu 
ve výši 29 000,-Kč. Zároveň dává pravomoc účetní obce udělat změnu rozpisu rozpočtu – přesun částek 
mezi položkami. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

• Starostka informovala zastupitele o zadání ořezání větví nad dráty el. vedení od č.p. 52 směr k hřišti 
(nad Struhou) – ČEZ zajistí během června. 

• Starostka informovala zastupitele o zadání výměny dřevěného sloupu el. vedení, který se naklání na 
zahradě č.p. 34 – ČEZ zajistí. 

• Starostka informovala zastupitele o průběhu odstraňování závad z revizí elektroinstalace a 
hromosvodu na obecním úřadu. 

 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
Zápis vyhotoven dne:  6.6.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 7.6.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


