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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 30.7.2019. 
 
 
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, Pavel Křivčík, Zdeněk Kožený, Ondřej Augustin.  
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 A/2 Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání: 
1/ Projednání odborného stanoviska ke stavu smrků a olší v obci 
2/ Projednání odprodeje uschlých borovic z obecního lesa  
3/ Projednání provozních záležitostí obce 
4/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 30.7.2019. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Projednání odborného stanoviska ke stavu smrků a olší v obci 
Starostka seznámila zastupitele s odborným stanoviskem ke stavu smrků za obecním úřadem a 
stavu olší podél Struhy. Odborné stanovisko zpracovala zdarma Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR. Zdravotní stav smrků byl vyhodnocen jako dobrý, riziko jejich selhání (majetková újma, 
poškození zdraví občanů) můžou zásadním způsobem zvýšit nepředvídatelné vnější vlivy jako 
rychlost větru, námraza, silná zátěž mokrým sněhem. Doporučení: stromy lze ponechat a sledovat 
jejich stav, nebo je možným řešením smrky skácet a nahradit je výsadbou listnatých 
vysokokmenných stromů. 
Zdravotní stav olší podél Struhy je dobrý až zhoršený. Vitalita stromů s výjimkou 4 jedinců je 
výborná až mírně snížená. Doporučení: v korunách perspektivních jedinců realizovat bezpečnostní či 
redukční řez odbornou firmou, dále sledovat vitalitu olší, napadení škůdci nebo růst plodnic hub.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje ponechání smrků za obecním úřadem a sledování 
jejich stavu, v době vegetačního klidu pokácení 4 olší - dle odborného stanoviska je jejich vitalita zřetelně 
snížená a stromy jsou neperspektivní. Pokácení bude provedeno z důvodů zachování bezpečí a zdraví 
občanů.  
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 2/ Projednání odprodeje uschlých borovic z obecního lesa  

Starostka seznámila zastupitele s přípravou odprodeje uschlých borovic (ve spolupráci s revírníkem 
Pavlem Pernerem). Uschlé borovice budou očíslovány a nabídnuty občanům obce Chrtníky k prodeji 
formou samovýroby. Starostka vše připraví a občané dostanou do schránek veškeré informace.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje prodej uschlých borovic z obecního lesa formou 
samovýroby. 

Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
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3/ Projednání provozních záležitostí obce 
Zastupitelstvo projednalo úklid obce. Na příští vegetační sezónu starostka domluví 1-2 brigádníky 
tak, aby byly obecní plochy řádně udržovány.  
Zastupitelstvo projednalo přípravu na opravy místních komunikací – vyčištění kanálku na místní 
komunikaci směr k č.p.23, příprava obrubníků (plocha před obecním úřadem a garáží). 
Starostka a zastupitel Ondřej Augustin navrhli zmonitorovat a případně vyčistit obecní kanalizaci na 
dešťovou vodu od obecního úřadu směr k oboře k č.p. 36 (před opravou místních komunikací).  
Zastupitelstvo projednalo odstranění cca 3m nájezdu z obecního pozemku u č.p. 20 (včetně 
posouzení na místě).  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje zmonitorování a případné vyčištění obecní 
kanalizace na dešťovou vodu od obecního úřadu směrem k oboře k č.p. 36 (před opravou místních 
komunikací).  

Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
  
4/ Různé.  

• Starostka seznámila zastupitele s jednáním na Pardubickém kraji o opravě náhonu v obci Chrtníky. 
Obec Chrtníky nemůže opravu realizovat, protože se jedná o součást vodního díla – vodní nádrže 
Chrtnický a Červený rybník – ve vlastnictví obce Choltice. Dle vodního zákona by se o náhon měl 
postarat vlastník, tj. obec Choltice. Tímto směrem se tedy bude ubírat další snaha o opravu náhonu 
včetně stavidla. 

• Zastupitelstvo projednalo stav větve nad dráty el. vedení u č.p. 52. ČEZ tuto větev nebude 
odstraňovat z důvodů velkých nákladů (odpojení drátů el. vedení). Ponechá tento stav až do 
případné havárie (ulomení větve a přerušení dodávky el. energie). 

• Starostka zařídí pořízení tabulky upozornění na vrata obecní garáže – NEPARKOVAT 

• Zastupitelstvo projednalo možnost pořízení měřičů rychlosti na vjezdy do obce z důvodů projíždění 
aut obcí nepřiměřenou rychlostí (psychologický efekt). K tomuto tématu se zastupitelstvo vrátí po 
nějaké době po zmonitorování názorů občanů na tuto problematiku. 

• Zastupitelstvo obce projednalo umístění tabulí „Vítáme Vás v obci Chrtníky“ na vjezdy do obce. 
K tomuto tématu se zastupitelstvo vrátí po nějaké době po zmonitorování názorů občanů na tuto 
možnost. 
 

 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne:  30.7.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 31.7.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


