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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 30.8.2019. 
 
 
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, Miloš Koláčný, Ondřej Augustin.  
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 A/2 Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání: 
1/ Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o nakládání s odpady SOP a.s. 
2/ Návrhy a projednání oprav obecního majetku na rok 2020 (v návaznosti na možnost žádosti o dotaci od 
Pardubického kraje)  
3/ Projednání provozních záležitostí obce 
4/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 30.8.2019. 
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Projednání a schválení dodatku ke smlouvě o nakládání s odpady SOP a.s. 
Starostka seznámila zastupitele s dodatkem ke smlouvě o nakládání s odpady (firma SOP a.s.). 
V dodatku je doplněn bezplatný svoz jedlých olejů a tuků v PET lahvích v rámci svozu BIO.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady (firma 
SOP a.s.) - je doplněn bezplatný svoz jedlých olejů a tuků v PET lahvích v rámci svozu BIO.  
    Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 2/ Návrhy a projednání oprav obecního majetku na rok 2020 (v návaznosti na možnost žádosti o  

dotaci od Pardubického kraje)  
Zastupitelstvo projednalo možnosti oprav obecního majetku na rok 2020. Starostka navrhla v roce 
2020 opravit chodníky podél silnice III. třídy č. 34213 po pravé straně směr od Choltic. 
Zastupitelstvo se dohodlo, že chodníky nejdříve projde a zjistí rozsah oprav. Starostka zařídí 
informativní cenovou nabídku této akce. Rozhodnuto bude na příštím zasedání zastupitelstva.  
 
3/ Projednání provozních záležitostí obce 

• Zastupitelstvo projednalo nákup nové prosklené chladící lednice do obecní hospody. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje pořízení nové prosklené chladící lednice do obecní 
hospody model SNAIGE CD3501004 za 12 990,-Kč.  

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

• Zastupitelstvo projednalo návrh občanky z č.p. 23 zřídit odpadový kontejner na oblečení. 
Bylo rozhodnuto, že tento kontejner v obci Chrtníky nebude. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky neschvaluje pořízení odpadového kontejneru na oblečení 
v obci Chrtníky. 

Hlasování:  PRO neschválení – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
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• Starostka seznámila zastupitele s návrhem jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním 
území Chrtníky doručeném dne 19.8.2019 ze Státního pozemkového úřadu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje návrh jednoduchých pozemkových úprav 
v katastrálním území Chrtníky doručený dne 19.8.2019 ze Státního pozemkového úřadu. 

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

• Starostka navrhla zneplatnit schválené usnesení ze dne 7.9.2018, bod 3) – výměna zemních  
elektrických kabelů veřejného osvětlení jako další akci z Programu obnovy venkova. Výměna  
kabelů zatím nemůže být provedena z důvodů nevyřešených vlastnických vztahů  
na pozemcích, kudy kabely vedou. Řešení vlastnických vztahů pozemků probíhá. 
Zastupitelstvo bude o této akci rozhodovat v budoucnu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje zneplatnění schváleného usnesení ze dne 7.9.2018, 
bod 3) – výměnu zemních elektrických kabelů veřejného osvětlení jako další akci z Programu obnovy 
venkova.  

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

• Zastupitelstvo opět jednalo o možnosti pořízení měřičů rychlosti na vjezdy do obce z důvodů 
projíždění aut obcí nepřiměřenou rychlostí (psychologický efekt). Starostka ještě prověří možnost 
spolufinancování s EUROVIA Kamenolomy. Dále zjistí finanční náklady na objednání dopravní 
(městské) policie – náhodné měření rychlosti v obci. K tomuto tématu se zastupitelstvo ještě vrátí. 

• Starostka navrhla pořízení posypových boxů ke svahovým místním komunikacím (k č.p. 50 a k č.p. 5) 
– možnost nouzového posypu svahových komunikací solí nebo pískem v zimě při náledí. Zastupitelé 
se dohodli, že starostka ještě zjistí podmínky posypu solí (při dešti potom odtok do náhonu 
k rybníkům a do Struhy). K tomuto tématu se zastupitelstvo ještě vrátí.  

• Zastupitelstvo projednalo brigádu (sobota dne 31.8.2019) – zabetonování obrubníků na ploše před 
obecním úřadem. 

 
 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod. 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne:  30.8.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 31.8.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


