Obec Chrtníky
Chrtníky 24
535 01, Chrtníky
IČ: 005 80 465
ID DS: nqvjdru

E-mail: ou.chrtniky@c-box.cz
starosta-chrtniky@seznam.cz
Tel.: 772 720 764 st 18-19hod
Tel. starostka: 606 468 486

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Chrtníky konaného dne 18.11.2020.
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 6 členů zastupitelstva: Iva Immerová, Bohumila
Kandrová, Ondřej Augustin, Zdeněk Kožený, Miloš Koláčný, Pavel Křivčík. Nebyl přítomen Pavel Koláčný –
omluven. Při zasedání byly dodrženy bezpečnostní hygienické podmínky – roušky, 2m odstup, dezinfekce.
Starostka konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
A/2 Starostka seznámila zastupitele s programem zasedání:
1/ Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021
2/ Projednání a schválení finančního daru na provoz knihovny v Cholticích
3/ Projednání a schválení dodavatele na opravu chodníku od č.p. 30 k č.p. 44 v roce 2021
4/ Provozní záležitosti obce
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje program zasedání zastupitelstva
ze dne 18.11.2020.
Hlasování: PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
1/ Projednání a schválení rozpočtu na rok 2021.
Zastupitelstvo projednalo rozpočet na rok 2021. Byly provedeny jen drobné úpravy v návaznosti na
došlé informace o příspěvku na státní správu a předpokladu daňových příjmů. Dále bylo upraveno
vyúčtování dotace na volby.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021. Příjmy
1 405 800,-Kč, výdaje 2 426 900,-Kč, vlastní financování 1 021 100,-Kč. Závazný ukazatel funkční členění.
Hlasování: PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
2/ Projednání a schválení finančního daru na provoz knihovny v Cholticích.
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční dar na provoz knihovny v Cholticích. Zastupitelé se
dohodli na poskytnutí daru ve výši 3 000,-Kč na rok 2021.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje finanční dar na provoz knihovny v Cholticích
ve výši 3 000,-Kč na rok 2021.
Hlasování: PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
3/ Projednání a schválení dodavatele na opravu chodníku od č.p. 30 k č.p. 44 v roce 2021.
Starostka seznámila zastupitele s cenovou nabídkou na opravu chodníku od č.p.30 k č.p.44 v roce
2021. Cenová nabídka je pouze od jednoho dodavatele, a to od Michala Kálese ve výši 595 153,-Kč.
Dále je nabídka na následnou opravu povrchu komunikace (ve vlastnictví SUS PK) podél
opravovaného chodníku od Správy a údržby silnic Pardubického kraje ve výši 89 443,20 Kč.
Vzhledem k výběru dodavatele Michala Kálese na opravu chodníku v roce 2020 (ze 3 dodavatelů),
kdy byla cenová nabídka téměř o polovinu ceny nižší, než ostatní nabídky, požádala obec o cenovou
nabídku pouze pana Kálese. Cenová nabídka je vzhledem k vyššímu počtu metrů opravovaného
chodníku v roce 2021 úměrná nabídce předchozí. U cenové nabídky od SUS PK je to stejné.
S provedenou prací byla obec spokojena.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Chrtníky schvaluje dodavatele na opravu chodníku od č.p.30 k č.p.44
v roce 2021 pana Michala Kálese za cenu 595 153,-Kč. Dále schvaluje dodavatele na následnou opravu

povrchu komunikace podél opravovaného chodníku Správu a údržbu silnic Pardubického kraje za cenu
89 443,20 Kč.
Hlasování: PRO – 6 členů zastupitelstva, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0
4/ Provozní záležitosti obce








Zastupitelé opět řešili pořízení výklopného poklopu se žebříkem na díru ve stropě zasedací místnosti
úřadu. Realizaci zajistí starostka.
Zastupitelé opět řešili zabezpečení komínových trubek (připevnit, případně vyměnit) na spaliny
v hospodě. Realizaci zajistí starostka.
Zastupitelé řešili pokácení uschlých stromů u Struhy. Práce budou provedeny dodavatelsky, zajistí
starostka. Dřevo bude odprodáno občanům, větve se seštěpkují.
Zastupitelé probrali možnost elektronického zabezpečení garáže a kanceláře obecního úřadu.
Starostka zajistí cenové nabídky.
Zastupitelé jednali o případné částečné výměně kabelů veřejného osvětlení a to od lomu k mostu
(včetně nového rozvaděče). V plánu prací na rok 2022 je oprava chodníku u hlavní komunikace od
lomu k mostu včetně drobných úprav. Výměna kabelů by se provedla najednou s touto akcí. Vše
bude ještě zjišťováno a řešeno.
Starostka informovala zastupitele, že letos není možné zorganizovat brigádu na hrabání listí, a to
z důvodů vládních opatření – omezení shromažďování (covid).

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:00 hod.
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