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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 28.6.2019. 
 
 
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 6 členů zastupitelstva: 
Iva Immerová, Bohumila Kandrová, Pavel Koláčný, Miloš Koláčný, Zdeněk Kožený, Ondřej Augustin.  
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 A/2 Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání: 
1/ Projednání a schválení přidělené neinvestiční účelové dotace na opravy místních komunikací  
od Pardubického kraje ve výši 500 000,-Kč 
2/ Projednání a schválení rozpočtového opatření - dotace 
3/ Projednání a výběr dodavatele opravy místních komunikací  
4/ Aktualizace Místního programu obnovy venkova pro Obec Chrtníky 
5/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 28.6.2019. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Projednání a schválení přidělené neinvestiční účelové dotace na opravy místních komunikací  
od Pardubického kraje ve výši 500 000,-Kč. 
Starostka seznámila zastupitele s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje ve výši 500 000,-Kč na opravy místních komunikací. Zastupitelstvo pověřilo 
starostku podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým 
krajem. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje přijetí neinvestiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje ve výši 500 000,-Kč na opravy místních komunikací a pověřuje starostku      
k podepsání smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova s Pardubickým krajem. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 2/ Projednání a schválení rozpočtového opatření – dotace. 

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6 – přijetí dotace 500 000,-Kč na opravy 
místních komunikací a navýšení rozpočtu 850 000,-Kč na opravy místních komunikací. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje rozpočtové opatření č. 6 – přijetí dotace 500 000,-
Kč na opravy místních komunikací a navýšení rozpočtu 850 000,-Kč na opravy místních komunikací. 

Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
3/ Projednání a výběr dodavatele opravy místních komunikací. 

Starostka předložila 2 došlé cenové nabídky na realizaci opravy místních komunikací. Zastupitelé vybrali 
cenovou nabídku Správy a údržby silnic Pardubického kraje ve výši 742 879,50 Kč. Zastupitelstvo pověřilo 
starostku podepsáním smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.  
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje výběr cenové nabídky Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje ve výši 742 879,50 Kč na realizaci opravy místních komunikací a pověřuje starostku        
k podepsání smlouvy o dílo se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.  

Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
  
4/ Aktualizace Místního programu obnovy venkova pro Obec Chrtníky . 
Zastupitelé projednali stávající Místní program obnovy venkova pro Obec Chrtníky na období 2018-
2023 ze dne 22.9.2017. Zastupitelé se dohodli doplnit tento program o chybějící předpokládané 
akce: bod 7/ Výměna kabelů veřejného osvětlení – náklady 1 mil. Kč, bod 8/ Oprava náhonu ze 
Struhy do Chrtnického rybníka – náklady 500 tis. Kč, bod 9/ Rekonstrukce nebytových prostor 
v přízemí budovy obecního úřadu – náklady 300 tis. Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje doplnění Místního programu obnovy venkova pro 
obec Chrtníky ze dne 22.9.2017 o tyto předpokládané akce: bod 7/ Výměna kabelů veřejného osvětlení – 
náklady 1 mil. Kč, bod 8/ Oprava náhonu ze Struhy do Chrtnického rybníka – náklady 500 tis. Kč, bod 9/ 
Rekonstrukce nebytových prostor v přízemí budovy obecního úřadu – náklady 300 tis. Kč. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

5/ Různé.  

• Starostka seznámila zastupitele s návrhem smlouvy o zajištění reklamy s firmou EUROVIA 
Kamenolomy a.s. – propagace loga EUROVIA Kamenolomy. Obec Chrtníky dostane za tuto 
propagaci částku 30 000,-Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje smlouvu o zajištění reklamy s firmou EUROVIA 
Kamenolomy a.s. – propagace loga EUROVIA Kamenolomy. Obec Chrtníky dostane za tuto propagaci částku 
30 000,-Kč. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
  

• Zastupitelstvo projednalo přípravu obrubníků plochy před obecním úřadem (nyní kamínek), 
obrubníky se musí udělat před opravou místních komunikací 

• Zastupitelstvo projednalo přípravu plochy pro dětskou skluzavku a houpačky 

• Zastupitelstvo projednalo výměnu el. rozvaděče v přízemí obecního úřadu – stávající je už zastaralý 
 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne:  28.6.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 29.6.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


