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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 22.1.2020. 

 
 
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/ Skácení stromu u Struhy za Pechánkovými 
2/ Možnosti vyčištění Struhy a zasypání (místo, kde se ztrácí voda) – Povodí Labe 
3/ Nabídka odchytu toulavých psů 
4/ Nabídka poskytnutí kontejneru BIO – letní sezóna (Urbanice) 
5/ Provozní záležitosti obce 

 Dopady digitalizace katastr Choltice 
 Únik plynu – obecní přípojka 
 Řešení – přemnožené nutrie 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva ze dne 22.1.2020.  
    Hlasování:  PRO – 7 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0 
 

1/ Skácení stromu u Struhy za Pechánkovými 
Zastupitelstvo projednalo ústní žádost pana Pechánka o skácení stromu za jeho domem. Má obavy 
před samovolným skácením stromu větrem a tím poničení jeho domu. Zastupitelé udělali obhlídku 
na místě a dohodli se, že skácení provedou brigádně.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje skácení stromu u Struhy za Pechánkovými a to 
brigádně.  

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

2/ Možnosti vyčištění Struhy a zasypání (místo, kde se ztrácí voda) – Povodí Labe 
Starostka seznámila zastupitele s návrhem dát podnět na Povodí Labe (správce vodoteče), aby 
vyčistilo koryto Struhy od jezu k malému mostku a zasypalo místo, kde se ztrácí voda (pod jezem). 
Voda se ztrácí už pár let zpátky a koryto je zanešeno hlavně kousek od jezu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje podat podnět na Povodí Labe (správce vodoteče), 
aby vyčistilo koryto Struhy od jezu k malému mostku a zasypalo místo, kde se ztrácí voda.  

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

3/ Nabídka odchytu toulavých psů  
Starostka seznámila zastupitele s nabídkou na odchyt toulavých psů – pan Cincibus Chvaletice. 
Obecní úřad má k dispozici kontakt a základní podmínky odchytu. Při opakovaném volném pobíhání 
psů po obci lze tento kontakt využít. 
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4/ Nabídka poskytnutí kontejneru BIO – letní sezóna (Urbanice) 
Starostka seznámila zastupitele s další nabídkou poskytnutí kontejneru BIO na letní sezónu. Cenový 
podklad dal pan Novák z Urbanic. Zastupitelé se nakonec dohodli, že vyřeší likvidaci BIO odpadu 
v letní sezóně jiným způsobem.  
 
5/ Provozní záležitosti obce 
 Dopady digitalizace katastr Choltice – starostka seznámila zastupitele se zvětšením obecního 

pozemku č. 239 (o 132m² více) a to tím, že digitalizací katastru Choltice byl tento pozemek 
(sousedící katastry Choltice a Chrtníky) zarovnán podle plotů (hranice u Gizových a 
Pechánkových). 

 Únik plynu – obecní přípojka – starostka seznámila zastupitele o úniku plynu z obecní 
přípojky dne 20.12.2019. Havarijní služba, která vše dala do pořádku konstatovala, že 
bezpečnostní plynový ventil byl mechanicky povolen. Měsíc před tímto problémem byla 
provedena revize plynu, kdy bylo vše v pořádku. 

 Řešení – přemnožené nutrie – starostka informovala zastupitele o postupu likvidace 
přemnožených nutrií. Nutrie se nachází hlavně v Chrtnickém rybníku, proto tento problém 
řeší městys Choltice. Je podána žádost na životním prostředí v Přelouči o poskytnutí výjimky 
na odstřel nutrií. Akci bude provádět myslivecký spolek Choltice. 

- Zastupitelé jednali o postupu přípravy zadání poptávek na opravu chodníku od č.p.73 k č.p. 29. 
Starostka vše připraví. Dohodli se na druhu zámkové dlažby. Vzrostlé keře (živý plot) bude 
ponechán tak, aby kořeny keřů nebyly poničeny. Starostka bude kontrolovat postup prací a 
dodržení této podmínky. S ponecháním keřů – živého plotu – se počítá už od prvních jednání o 
opravě chodníku. 

- Zastupitelé projednali předání sekačky na trávu do servisu (preventivní roční údržba) + 
dokoupení příslušenství - mulčovací ucpávka – zařídí Ondřej Augustin. 

- Zastupitelé projednali zarovnání travnatého pruhu u zdi obory tak, aby ho bylo možné sekat 
sekačkou. Zarovnání provede SÚS PK v rámci údržby silnic – zařídí Ondřej Augustin. 

 
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:00 hod. 
 
 
Přílohy zápisu:  1/ Prezenční listina 
    
 
Zápis vyhotoven dne:  22.1.2020 
Zápis vyhotovil:  Iva Immerová  ___________________ 
Zápis ověřil:   Bohumila Kandrová ___________________ 

Ondřej Augustin ___________________ 
Schválila starostka:  Iva Immerová  ___________________ 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 23.1.2020 
Sejmuto z úřední desky:          


