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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 26.11.2019. 

 
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/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 + návrhu střednědobého rozpočtu na roky 2021 až 2025 
2/ Projednání smlouvy na finanční příspěvek knihovně městyse Choltice 
3/ Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 12/2019 
4/ Projednání a schválení Vyhlášky o místních poplatcích a Vyhlášky o nakládání s odpady – povinnost 
úpravy stávajících vyhlášek tak, aby vyhovovaly změněnému znění zákonů 
5/ Stanovení inventarizační komise – kontrola majetku obce k 31.12.2019 
6/ Různé 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 
26.11.2019.  
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020 + návrhu střednědobého rozpočtu na roky 2021 až  
2025 
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého rozpočtu na roky 
2021 až 2025.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh 
střednědobého rozpočtu na roky 2021 až 2025.  

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

2/ Projednání smlouvy na finanční příspěvek knihovně městyse Choltice  
Starostka seznámila zastupitele se žádostí městyse Choltice o finanční příspěvek pro knihovnu 
městyse Choltice. Byla přiložena i smlouva. Zastupitelé se dohodli na poskytnutí příspěvku  
bez smlouvy a to ve výši 3000,-Kč na rok 2020. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro knihovnu 
městyse Choltice a to ve výši 3000,-Kč na rok 2020. 

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

3/ Projednání a odsouhlasení rozpočtového opatření č. 12/2019 
Starostka informovala zastupitele o rozpočtovém opatření č. 12/2019.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 
  Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

 
4/ Projednání a schválení Vyhlášky o místních poplatcích a Vyhlášky o nakládání s odpady – 
povinnost úpravy stávajících vyhlášek tak, aby vyhovovaly změněnému znění zákonů 

mailto:ou.chrtniky@c-box.cz
mailto:starosta-chrtniky@seznam.cz


Starostka informovala zastupitele o povinnosti úprav stávající Vyhlášky o místních poplatcích a 
Vyhlášky o nakládání s odpady tak, aby vyhovovaly změněnému znění zákonů s platností od 
1.1.2020. Zastupitelé si obě vyhlášky přečetli. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním 
poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Chrtníky. 

  Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 
 5/ Stanovení inventarizační komise – kontrola majetku obce k 31.12.2019 

Starostka informovala zastupitele o nutnosti stanovení inventarizační komise pro kontrolu majetku 
obce k 31.12.2019. Zastupitelé se dohodli na 3 členné inventarizační komisi: Iva Immerová, 
Bohumila Kandrová, Barbora Augustinová. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje 3 člennou inventarizační komisi na kontrolu 
majetku k 31.12.2019: Iva Immerová, Bohumila Kandrová, Barbora Augustinová. 

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

 Starostka informovala zastupitele o žádosti účetní obce paní Barbory Augustinové o zvýšení 
odměny za zpracování účetnictví z 3600,-Kč/měsíc na 6500,-Kč/měsíc z důvodů vyšší praxe a 
odpovědnosti. Zastupitelé se dohodli na zvýšení odměny na 6500,-Kč/měsíc od 1.1.2020. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje zvýšení odměny účetní obce paní Barboře 
Augustinové na 6500,-Kč/měsíc a to od 1.1.2020. 

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

 Starostka informovala zastupitele o přípravě dětského odpoledne s předáním vánočních 
kolekcí dětem do 15-ti let. Předpoklad akce je v neděli 15.12.2019 – občané dostanou 
pozvánky. 

 Starostka informovala zastupitele o posunutí značek „Chrtníky“ směr k Cholticím tak, aby 
správně označovaly obec (nová přístavba). 

 Zastupitelé projednali možnosti likvidace bioodpadu v letních měsících v sezóně 2020 (tráva, 
drobné větve) při úklidu obce. Jsou 2 možná řešení: objednání a přistavení kontejneru nebo 
pořízení závěsu a vozíku k sekačce na trávu. Zastupitelé tyto možnosti zváží a rozhodnou na 
příštím zasedání zastupitelstva. 

 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:00 hod. 
 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
    
 
Zápis vyhotoven dne:  26.11.2019 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 27.11.2019 
Sejmuto z úřední desky:          


