Zápis ze zased,ání zastupitelstva obce Chroustov
konaného dne 10.12.2015, od 19:00 hodin

t, Zaháien í zasedá

n

í zastu pitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Chroustov (dále téžjako,,zastupitelstvo") bylo zahqeno v 19:30 hodin
starostou obce Ing. Pavlem Vančurou (,,dále jako ,předsedající").
Přítomní zastupitelé:
Ing. Pavel Vančura
Josef Hodoň

václav Nádvorník
Milan Vaněura
Jaroslav Strýhal
Iveta Hakenová

Určeníověřovatelů a zapisovatele
Předsedající určil ověřovateli zápisa Milana Vančuru a Jaroslava Str;fhala
Hakenovou.

a

zapísovatelem Ivetu

2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Předsedajíci ďal hlasovat o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) UrčeníověřovatelŮ ruípisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
) Žddost pronajímatele Obecňí Hospody o sníženíndjmu'v zimních měsících
3) Slnlouva Schvdlení programu o goskytnutí dotace na výdaje jednotek JSDH
4) Ztúdost o neinvestiční dotaci od Rímskokatolické církve Městec Krdlové
qŽaaost o poskytnutílinančníhopříspěvku Českémusvazu včelařůo.s., zákl.í org. Městec Krúlové
6) Projekt na odbahnění rybníka
7) Dopravní obslužnost v roce 2016
$ Žódost SDH Chroustov o zřízení sídla organizace
9) Seznúmenís možnostízískat dotace nafotovoltaické panely
10) Smlouva na dodóvku vody do objektu č,p.13
11) Doďatek smlouvy o prondjmu pozemků s Agrodružstvem Chroustov z 16.11.2004
12) Obnovení smlouvy o sdruženíprostředků mezi ZAS Mezihdjí Kněžice a,s. a obcí Chroustov
13) Informace o stavu záměru na akci rChodníky Chroustov''
14) Nabídka"íirmy PROFESIONALOVE na zprostřeďkovdní dotace na uýstavbu chodníku
15) Informace o stížnostipaní Chaloupkové ze Dvořiště na znečistěnístudny
16) ) Zódost paní Sindelářové o poktícenístromu na obecním pozemku
77) Sestavení nóvrhu rozpočtu obce na rok 2016
18) Diskuze

Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti....0........... Zdňelise........0........
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

3. Žádost pronajímatete obecní hospody o sníženínájmu v zimních měsících
Starosta seznámil Zastupitelstvo obce se žádostí provozovatele Obecní hospody v Chroustově na snížení
pronájmu v zimních měsících 2OL5/2OL6.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chroustov souhlasí s uzavřením dodatku Smlouvy o prontíjmu nebytových
Prostor z 1.5.2006 s pivovarem Nymburk § §/.o. na úpravu nújmu za měsíce prosinec 2015, leden,
únor, břeaen, duben a květen 2016 na částku 1,-Kč/měsíc,

Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti.....0........... Zdňeli se....0............
Usnesení č.2 bylo schváleno.

4. schválení programu o poskytnutí dotace na vrýdaje jednotek JSDH
Starosta obce seznámil přítomnés návrhem veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem, na přijetí
dotace ve výŠi7 203,-Kč určenépro úhradu nákladů spojených se zásahy požárníjednotky mimo územíobce
v roce 2015.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace
v

navrhovaném znění.

a

ukltídd starostovi obce podepsat Smlouvu

Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti.....0........... Zdňelise....0..
Usnesení č.3 bylo schváleno.

s. Žádost o neinvestičnídotaci od Římskokatolické církve Městec krátové
ŘÍmskokatolická církev Městec Králové, v zastoupenífarářem P. mgr lic. Ryszardem Boékowski, MsF, podala
Žádost o neinvestičnídotaci na dofinancováníopravy hřbitovní zdi.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schualuje Žtídost o neinvestiční dotaci na doftnancováníí opravy hřbitovní zdL
Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti.....0........... Zdňeli se ....0............
Usnesení č.4 bylo schváleno.

6.

Žádost

o poskytnutí finančníhopříspěvku

Českémusvazu včelařůo.s., záktadní

organizace Městec Králové
Český svaz včelařŮ Městec Králové požádal obec o příspěvek na činnost základníorganizace.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek Českémusvazu včelařůMěstec Krdlové ve výši Kč 1000,-

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti...0............. Zdňetise .......0.........
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

7. Dopravní obslužnost v roce 2016
ProjekČníkancelář lng. Václav Kurka zaslal nabídku na projekt odbahnění rybníka v částce Kč 48.4oo,- s DpH
a na zpracovánímanipulačníhořádu v částce Kč 18.150,- s DPH.

Návrh usnesení:
zastupitelstvo obce souhlasí s objedndním projektu odbahnění rybníka v čdstce Kč 48.400,- s
a zpracování manipulačního řddu v čtistce Kč 18.150,- s DHP.

DpH

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............. Zdrželi se .......0.........
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

8. Dopravní obslužnost v roce 2016
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem mandátní smlouvy na financování dopravní obslužnosti
kterou nefinancuje StředoČeský kraj. Příspěvek prorok 2016 činí150,-Kč/ob, což je 30750,_Kč za rok 2016

Návrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce souhlasí s nóvrhem manddtní smlouvy na Jinancovdní ostatní dopravní
obsluŽnosti v ČÓstce Kč 30.750,- Kč a uklúdti starostovi uzavřít tuto smlouvu v navrhovaném znění.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti...0............. Zdňe|ise.......0.........
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9. Žádost SDH Chroustov

o zřízenísídlaorganizace

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostíSDH Chroustov o zřízení sídla organizace na adrese obecního
úřadu. Sídlo je nutné určit při registraci organizace.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením sídla organizace Sbor dobrovolných hasičůChroustov na
adrese Chroustov 81,289 02 Kněžice

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti...0............. Zdňeli se .......0.........
Usnesení č.8 bylo schváleno.

10.

Seznámení s možnostízískat dotace na fotovoltaické panely

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkami firem na instalaci fotovoltaických panelů na střechu
budovy obecního úřadu.
V souČasnédobě jsou velmi nevýhodné výkupní ceny energie z těchto zdrojů a pro vlastní spotřebu je tato
insta lace prozatím neekonomická.

Ll..

Sm|ouva na dodávku vody do objektu č.p.13

starosta obce seznámil zastupitelstvo s s návrhem smlouvy na dodávku vody do objektu č.p.13, který je
v majetku obce.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se uzavřením smlouvy na doddvku vody do objektu č.p.13..

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti...0............. Zdňetise.......0.........
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

L2,

Dodatek smlouvy o pronájmu pozemků s Agrodružstvem Chroustov z !6,tt.2oo4

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem dodatku smlouvy o pronájmu pozemků od roku 20].5
s cenou pronájmu 3 500,-Kč/ha + náklady na daň z pozemků

Návrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce souhlasí s návrhem smlouvy o prondjmu pozemků s Agrodružstvem Chroustov
z 16.11.2004 a ukltídó starostovi uzavřít tuto smlouvu v navrhovaném znění.
Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti...0............. Zdňelise .......0.........
Usnesení č. 10 byto schváleno.

13.

Obnovení smlouvy o sdruž. prostředků meziZAS Mezihájí Kněžice a obcí Chroustov

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem nové smlouvy o sdruženíprostředků na provoz požární
jednotky s ročnímpříspěvkem ZAS Mezihájí Kněžice a.s. 10 OOO,-Kč.

Návrh usnesení:
ZastuPitelstvo obce souhlasí s ndvrhem smlouvy o sdruženíprostředků na provoz pofuírníjednotky
s roěním PřísPěvkem ZAS Mezihtíjí Kněžice a.s. a uktódd starostovi ,zoriít tuto smlouvu
v navrhovaném znění.

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti...0............. Zdňelise .......0.........
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

L4.

lnformace o stavu záměru na akci,,Chodníky Chroustov"

starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem záměru akce, vzhledem

k tomu, že středočeský kraj změnil
minulý týden Podmínky dotací z programu FROM pro rok 2016 tak, že bude přispívat na jednotlivé akce
maximálně 500 000,-KČ, tak se zastupitelstvo rozhodlo rychle rozdělit připravovaný projekt ,,Chodníky
Chroustov" tak, Že na Část chodníku u hlavní silnice 328lll podá žádost o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury prostřednictvím firmy PROFES|ONÁLoVÉa.s., a druhou část projektu u autobusové zastávky
připraví pro dotaci z FROM Stredočeského kraje..

4

15.

Nabídka firmy PROFESIOruÁIOVÉ na zprostředkování dotace na výstavbu

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem nové smlouvy s firmou PRoFESloNÁLoVÉa.s na zajištěnía
administraci Žádostio dotaci na Státnífond dopravní infrastruktury pro projekt,,Chodníky Chroustov" na část
chodníku u hlavnísilnice 328lll

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s ndvrhem smlouvy a dodaíkůna administraci žúdostio dotaci na
Státní fond dopruvní infrastruktury pro projekt ,,Chodníky Chroustov" na část chodníku u hlavní
silnice 328/II. a ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu s dodatky v navrhovaném znění s Jirmou

PRoFESIoNÁLoVEa.s

.

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti...0............. Zdrželise.......0.........
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje výběrovou komisi pro výběr dodavatele stavbyna docttivku malélto
rozsahu ve sloŽenÍ: !ng. Pavel Vančura, Jaroslav Strýhal, Josef Hodoň *2pracovníci Jirmy

PRoFESIoNÁLoVEa.s

.

Výběrová komise bude mít manddt pouze poradní, Výběr dodavatele provede zastupitelstvo obce.

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............. Zdrže|i se .......0.........
{Jsnesení č. 13 bylo schváleno.

16.

lnformace o stížnostipaní Chaloupkové ze Dvořiště na znečistěnístudny
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stanoviskem obce k znečištěnístudny na pozemku

paní

Chaloupkové.
Šachtuu propustku pod silnicí zajišťovala a financovala Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje
obec k nínemá žádnévlastnické právo.

t7.

a

Žádost paní Šindelářovéo pokácení stromu na obecním pozemku

PanÍŠindelářová podala žádost o pokácenísmrku na veřejném prostranství před svým domem. šetřenímbylo
zjiŠtěno, Že v daném místě obec žádnépozemky nevlastní a proto si žadatelka musíobstarat souhlas vlastníka
a to je Krajská správa a údržbasilnic Středočeského kraje.

18. Projednání rozpočtovéhovýhledu a příprava návrhu rozpočtu na rok 2oL6
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu 2016-2019 a sestavený
předložený návrh rozpočtu obce na rok 20 1 6 který k veřejné diskuzi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2016 až 2019 v navrhovaném znění.

Výsledek hlasování: Pro .....5......... Proti ...0............. Zdrže|i se .......0.........
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

19. Diskuze
Bez příspěvku

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 23:20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 10.12.2015

Zapisovatel:

Iveta Hakenová

Ověřovatelé: Václav Nádvorník,
Milan Vančura,
Starosta:

Razítko obce:

