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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 1.11.2019. 
 
 
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/ Návrhy a projednání oprav obecního majetku na rok 2020 (v návaznosti na možnost žádosti o dotaci od 
Pardubického kraje)  
2/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 + střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 
3/ Projednání provozních záležitostí obce 
4/ Různé 
Na návrh zastupitele Pavla Křivčíka byl doplněn bod: 
5/ Projednání zhotovení 2 příčných parkovacích míst před č.p. 26 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 1.11.2019 
doplněný o bod 5/ Projednání zhotovení 2 příčných parkovacích míst před č.p. 26. 
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ 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 dohodli na 
provedení opravy chodníku od č.p. 29 k č.p. 73. V prosinci 2019 starostka podá žádost o dotaci na 
opravu chodníku od Pardubického kraje. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje provedení opravy chodníku v roce 2020 od č.p. 29 k 
č.p. 73. V prosinci 2019 starostka podá žádost o dotaci na opravu chodníku od Pardubického kraje. 

Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva (Iva Immerová, Bohumila Kandrová,  
Ondřej Augustin, Pavel Křivčík, Miloš Koláčný, Zdeněk Kožený), PROTI – 1 
(Pavel Koláčný), ZDRŽEL SE – 0 

 
2/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 + střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a  
2022 
Starostka seznámila zastupitele s hrubým návrhem rozpočtu na rok 2020. Zastupitelé se dohodli na 
předpokládaných akcích na rok 2020 – oprava prostor hospody, oprava obecního altánu, oprava 
chodníku od č.p. 29 k č.p. 73, zhotovení projektu na pořízení nového chodníku od mostu (část 
chodníku pouze oprava) k č.p. 45 včetně možnosti zřízení parkovacích míst podél silnice. Starostka 
na příští zasedání zastupitelstva připraví návrh rozpočtu na rok 2020 s doplněním předpokládaných 
částek na tyto akce.  
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3/ Projednání provozních záležitostí obce 

 Starostka informovala zastupitele o zvýšené faktuře za spotřebu vody (období 7.6. – 
2.9.2019). Vyšší spotřeba vody byla z důvodů protékání záchodu (tvrdá voda – splachovací  
komponenty byly vyměněny dne 21.8.2019) a zčásti i tlakových zkoušek vody při kontrole 
vpustí pracovníky VaK v 8/2019. Starostka navrhla úhradu faktury v poměru ½ obec Chrtníky 
a ½ provozovatel hospody s upozorňujícím dodatkem, že pokud budou v hospodě dále 
protékat záchody, bude hradit případnou zvýšenou fakturu pouze provozovatel hospody. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje úhradu zvýšené faktury za spotřebu vody (období 
7.6. – 2.9.2019). Vyšší spotřeba vody byla z důvodů protékání záchodu (tvrdá voda – splachovací  
komponenty byly vyměněny dne 21.8.2019) a zčásti i tlakových zkoušek vody při kontrole vpustí pracovníky 
VaK v 8/2019. Faktura bude uhrazena v poměru ½ obec Chrtníky a ½ provozovatel hospody s upozorňujícím 
dodatkem, že pokud budou v hospodě dále protékat záchody, bude hradit případnou zvýšenou fakturu 
pouze provozovatel hospody. 

  Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

 Starostka informovala zastupitele o písemné žádosti vlastníků nemovitosti č.p. 20 ze dne 
11.10.2019 o souhlas s provedením zpevnění příjezdu k č.p. 20 frézingem na vlastní náklady 
(po části obecního pozemku) – žádost je přílohou zápisu. Zastupitel Pavel Křivčík navrhl 
tento postup schválit. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje provedení zpevnění příjezdu k č.p. 20 po části 
obecního pozemku frézingem na vlastní náklady dle žádosti ze dne 11.10.2019. 

Hlasování:  PRO – 6 členů zastupitelstva (Bohumila Kandrová, Ondřej 
Augustin, Pavel Křivčík, Miloš Koláčný, Zdeněk Kožený, Pavel Koláčný), PROTI – 
1 (Iva Immerová), ZDRŽEL SE – 0 

 
4/ Různé 

 

 Starostka informovala zastupitele o provedení všech povinných kontrol a revizí v 10/2019 
(plyn, plynový kotel, komín, hasicí přístroje, požární ochrana) 

 Zastupitelé se dohodli na termínu obecní brigády na hrabání listí a to v sobotu 23.11.2019 
od 9hod. 

 Zastupitelé řešili ukládání biologicky rozložitelného odpadu podél Struhy, jednalo se o 
možnostech pro příští rok – např. možnost přistavení kontejneru na celé vegetační období 
(cca 25 000,-Kč) – bude ještě řešeno 

 Starostka připomněla zastupitelům činnost zastupitelstva za první rok volebního období: 
 

 Provedena revize el. a hromosvodu  

 Provedena revize plynu  

 Začala se vést kronika obce dle zákona 

 Pořízen nový počítač do kanceláře obecního úřadu 

 Výměna oken v obecní hospodě  

 Nová smlouva na pojištění obce  

 Byly ujednány lepší podmínky k bank. účtu – vyšší úroky, menší poplatky 

 Pořízen mostní list a provedena mostní prohlídka – zhotoveno nové mostní křídlo 

 Byly osazeny tůje kolem odpadových nádob 

 Rozšíření místa pro odpadní nádoby 

 Provedeno zarovnání povrchu malého mostku a příprava na konečný povrch (kamínek a pryskyřice) 

 Proveden úklid a úprava v garáži – snížen strop (větší úložný prostor) 

 Pořízena traktorová sekačka na trávu 

 Byla vybavena garáž – základní nářadí 

 Zrenovovány vrata obecní garáže 



 Natřena dřevěná konstrukce před hospodou 

 Byl předán požadavek na Vodovody a kanalizace na vyřešení problému „trubka v trubce“ – v průtokové 

trubce náhonu vede skrz ní vodovodní potrubí – odstranit (prokopat pod trubkou) – VaK zařadí do plánu 

údržby 

 Pro děti byla pořízena skluzavka s houpačkami a pískoviště 

 Doplněno softwarové vybavení kanceláře obecního úřadu 

 Byl zprovozněn obecní rozhlas – nové reproduktory 

 Byl zahájen proces bezplatného převodu pozemků kolem hlavní silnice z Pardubického kraje na obec 

(převážně chodníky) – bude dokončeno cca do konce roku 2019 

 Byla provedena oprava místních komunikací a „zóna 30“ 

 Vykáceny uschlé borovice formou „samovýroby“ – les nad Cihelnou (povinnost obce dle zákona) 

 Byla pořízena nová chladící lednice do hospody + hasící přístroj 

 Dojednán s POLICIÍ ČR dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu (měření rychlosti v obci) 

 Dojednáno s EUROVIA Kamenolomy, že na své náklady nainstaluje směrem od lomu měřič rychlosti (je ve 

schvalovacím procesu) 

 Pořízena zpevněná plocha před obecním úřadem (zámková dlažba) 

 
5/ Projednání zhotovení 2 příčných parkovacích míst před č.p. 26 
Zastupitelé projednali tuto problematiku společně s projednáním návrhu rozpočtu na rok 2020  
(bod 2). V roce 2020 starostka zařídí provedení projektu na pořízení nového chodníku od mostu 
(část chodníku pouze oprava) k č.p. 45 včetně možnosti zřízení parkovacích míst podél silnice. 

 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:30 hod. 
 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
   2/ Žádost vlastníků nemovitosti č.p. 20 ze dne 11.10.2019 o souhlas s provedením  

zpevnění příjezdu k č.p. 20 po části obecního pozemku frézingem na vlastní    
náklady 

 
 
Zápis vyhotoven dne:  1.11.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 2.11.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


