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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 27.9.2019. 
 
 
A/ Zahájení zasedání zastupitelstva: 
 

A/1  Zasedání zastupitelstva obce Chrtníky bylo zahájeno v 19:00 hod starostkou Ivou  
Immerovou. Zasedání bylo řádně svoláno a bylo přítomno 7 členů zastupitelstva: 
Iva Immerová, Bohumila Kandrová, Pavel Koláčný, Pavel Křivčík, Zdeněk Kožený, 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, zhodnocení a ukončení akce „opravy místních komunikací“ 
4/ Projednání provozních záležitostí obce 
5/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 27.9.2019. 
    Hlasování:  PRO – 7 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 svoz BIO odpadu i v zimních měsících (týdny 45 – 15) – povinnost obce dle 
novely vyhlášky č. 321/2014 Sb.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje dodatek ke smlouvě o nakládání s odpady (firma 
SOP a.s.) - je doplněn svoz BIO odpadu i v zimních měsících (týdny 45 – 15) – povinnost obce dle novely 
vyhlášky č. 321/2014 Sb. 
    Hlasování:  PRO – 7 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. Zastupitelé se na 
možných opravách obecního majetku v roce 2020 nedohodli. Rozhodnuto bude na příštím zasedání 
zastupitelstva.  
 
3/ Projednání, zhodnocení a ukončení akce „opravy místních komunikací“ 
Starostka seznámila zastupitele s pracemi provedenými nad rámec smlouvy o dílo – obrubníky 
kolem plochy před obecním úřadem a spotřeba více asfaltové směsi na modelaci plochy před 
obecním úřadem. Správa a údržba Pardubického kraje vyčíslila tyto práce částkou 55 220,-Kč včetně 
DPH. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje práce provedené nad rámec smlouvy o dílo – 
obrubníky kolem plochy před obecním úřadem a spotřeba více asfaltové směsi na modelaci plochy před 
obecním úřadem a to ve výši 55 220,-Kč včetně DPH. 

Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
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4/ Projednání provozních záležitostí obce 

• Starostka informovala zastupitele o výsledku jednání s EUROVIA Kamenolomy ohledně 
měřiče rychlosti směr od lomu do obce Chrtníky. Firma EUROVIA Kamenolomy pořídí a 
nainstaluje měřič rychlosti ve vlastní režii a tento měřič bude v jejich majetku. 

• Starostka informovala zastupitele o jednání s POLICIÍ ČR ohledně náhodného měření 
rychlosti v obci. POLICIE ČR potvrdila průběžné měření rychlosti v obci. Tato služba je pro 
obec zdarma. 

• Starostka informovala zastupitele o pokračování řešení opravy náhonu a stavidla s 
vlastníkem vodního díla městysem Choltice. Zástupci obcí se co nejdříve sejdou, projdou celý 
náhon, zváží stav náhonu i možnosti městyse Choltice. Poté bude na městysi Choltice, jak se 
k opravě náhonu a stavidla postaví. 

• Zastupitelstvo projednalo zákonnou povinnost mít svoje www.stránky přístupné osobám se 
zdravotním postižením (pomocí programů, které mají postižení k dispozici) – lhůta do 
9/2020. Zastupitel Zdeněk Kožený se bude této problematice věnovat v zimních měsících. 

• Zastupitelé projednali zhotovení plochy před obecním úřadem (zámková dlažba). Starostka 
navrhla poptat živnostníka Michala Kálese a případně mu tuto práci zadat. Zastupitelé 
nesouhlasili s tím, že zámkovou dlažbu zhotoví sami v rámci obecní brigády do 31.12.2019. 

 
5/ Různé 

• Starostka připomněla zastupitelům práce, které si zastupitelé (mimo starostky a místostarostky) 
rozhodli udělat sami brigádně do 31.12.2019: 
- Zabezpečit fotbalové branky na hřišti proti pádu (nebezpečí zranění dítěte) 
- Dodělat povrch na malém mostku – kamínek v pryskyřici 
- Zabetonovat podhled betonových říms na mostě a osadit je okapničkami (závada z mostní 

prohlídky) 
- Zabetonovat obnažené části kabelů pod mostem (závada z mostní prohlídky) 
- Provést úpravy v obecní hospodě 
- Doplnit dřevěné ohrazení nádob na odpad (nebyl určen termín) 

 
 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:00 hod. 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
 
 
 
Zápis vyhotoven dne:  27.9.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 28.9.2019 
Sejmuto z úřední desky:          

http://www.stránky/

