Obec Chabeřice, Chabeřice 9, 285 22 Zruč nad Sázavou
IČ: 00236101, tel.: 327 531 741, fax: 327 532 111, e-mail: obec@chaberice.cz, ID: 3bzbxtw

Zápis č. 1/2019
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Chabeřice,
konaného dne 11.2. 2019 v Holšicích

Zasedání obecního zastupitelstva obce Chabeřice bylo zahájeno v 18:00 hodin.
Přítomni: MVDr. Petr Záruba, František Vilimovský, Vladimíra Adamová, Michal Bělík,
František Burda a Václav Jasanský.
Hosté: xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx
xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx
xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx.
Starosta konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, takže je zastupitelstvo
usnášení schopné.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu pana Františka Vilimovského a pana Michala
Bělíka, zapisovatelem paní Vladimíru Adamovou.
Návrh usnesení č. 1/7/2019:
Zastupitelstvo obce Chabeřice určuje ověřovateli zápisu pana Františka Vilimovského a
pana Michala Bělíka, zapisovatelem paní Vladimíru Adamovou.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

Usnesení č. 1/1/2019 bylo schváleno

2) Program zasedání
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zdržel se 0

1.

Zastupitelstvo obce projednalo program zasedání dle návrhu. Starosta podal návrh na
rozšíření programu zasedání o bod týkající se „Uznání průběhu vlastnické hranice mezi
parcelou KN 922/1 a parcelou KN 922/24“, o bod „Přijmutí dvou pracovníků evidovaných
na úřadu práce“ a o bod „Vyhlášení záměru k prodeji části pozemku parc.č. KN 284/2,
k.ú. Chabeřice, vedený na LV č. 10001.

Návrh usnesení č. 2/1/2019:
2.

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle návrhu, rozšířený o bod týkající
se „Uznání průběhu vlastnické hranice mezi parcelou KN 922/1 a parcelou KN 922/24“,
o bod „Přijmutí dvou pracovníků evidovaných na úřadu práce“ a o bod „Vyhlášení
záměru k prodeji části pozemku parc.č. KN 284/2, k.ú. Chabeřice, vedený na LV č.
10001“.

Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 2/1/2019 bylo schváleno

3) Žádost o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti HRAZDÍRA-ELEKTRO, s.r.o., se sídlem
Javorník 51, 257 63 Javorník, která zastupuje firmu ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření Smlouvy o
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018100/1 a to podle ustanovení § 1257 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a ustanovení § 25 odst. 4 zákona č.
458/2000 Sb. energetického zákona. Věcným břemenem bude zatížen pozemek parc. č. KN
2013, k.ú. Chabeřice, osada Brandýs, vedený na LV č. 10001.
Návrh usnesení č. 3/1/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-6018100/1“.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

Usnesení č. 3/1/2019 bylo schváleno
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4) Sponzorský dar pro pořádání nohejbalového turnaje „O pohár Obce Chabeřice“
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana xxxxxxx xxxxxxx o sponzorský dar na pořádání
10. ročníku Nohejbalového turnaje dvojic o pohár Obce Chabeřice - MEMORIÁL MILANA
ZÁVORKY, konaného 9. března 2019 v Městské sportovní hale ve Zruči nad Sázavou.
Návrh usnesení č. 4/1/2019:
Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar na pořádání 10. ročníku nohejbalového
turnaje dvojic O pohár obce Chabeřice - MEMORIÁL MILANA ZÁVORKY ve výši 2.000,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 4/1/2019 bylo schváleno

5) Přijmutí sponzorského daru
Zastupitelstvo obce projednalo přijmutí finančního sponzorského daru od firmy REMEX CZ
a.s. (K váze 1111/66, 154 00 Praha – Slivenec) ve výši 10.000,- Kč. Dar bude použit v roce
2019 k financování kulturních akcí a akcí pro děti.
Návrh usnesení č. 5/1/2019:
Zastupitelstvo obce přijímá sponzorský dar od firmy REMEX CZ, a.s. ve výši 10.000,- Kč.
Dar bude použit v roce 2019 k financování kulturních akcí a akcí pořádaných pro děti.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5/1/2019 bylo schváleno:

6) Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo obce projednalo úpravu rozpočtu – Příjmy: navýšení dotací státní správy
4.500,- Kč; Výdaje: navýšení – nákup zboží do prodejny v celkové výši 4.500,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/1/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 1/2019. Navýšení příjmů o 4.500,Kč, navýšení výdajů o 4.500,- Kč.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

Usnesení č. 6/1/2019 bylo schváleno
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zdržel se 0

7) Záměr k prodeji pozemků a podmínky prodeje
Zastupitelstvo obce projednalo záměr k prodeji a podmínky prodeje pozemků parc.č. KN
2594/3, 2594/10 a 2594/11 v k.ú. Chabeřice, evidovaných na LV 10001.
Návrh usnesení č. 7/1/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr k prodeji a podmínky prodeje pozemků parc.č. KN
2594/3, 2594/10 a 2594/11 v k.ú. Chabeřice, evidovaných na LV 10001.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 7/1/2019 bylo schváleno

8) Uznání průběhu vlastnické hranice mezi parcelou KN 922/1 a parcelou KN 922/24
Zastupitelstvo projednalo žádost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Kutné
Hoře o uznání průběhu vlastnické hranice mezi parcelou KN 922/1 (evidované na listu
vlastnictví 10001 – Obec Chabeřice) a parcelou KN 922/24 (evidované na listu vlastnictví xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx) dle neměřického náčrtu 640
pro katastrální území Chabeřice.
Návrh usnesení č. 8/1/2019:
Zastupitelstvo uznalo průběh vlastnické hranice mezi parcelou KN 922/1 (evidované na
listu vlastnictví 10001 – Obec Chabeřice) a parcelou KN 922/24 (evidované na listu
vlastnictví xxx - xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx) dle
neměřického náčrtu 640 pro katastrální území Chabeřice.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 8/1/2019 bylo schváleno

9) Přijmutí dvou pracovníků evidovaných na úřadu práce
Zastupitelstvo projednalo možnost přijmutí dvou pracovníků evidovaných na úřadu práce
pro práci při úklidu obce, práci v lese aj.
Návrh usnesení č. 9/1/2019:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce MVDr. Petra Zárubu jednáním s úřadem
práce k zajištění dvou pracovníků pro práce u obce.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0
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Usnesení č. 9/1/2019 bylo schváleno
10) Vyhlášení záměru k prodeji části pozemku parc.č. KN 284/2, k.ú. Chabeřice, vedený na
LV č. 10001“
Zastupitelstvo obce projednalo záměr k prodeji části pozemku parc. Č. KN 284/2, k.ú.
Chabeřice, vedený na LV č. 10001.
Návrh usnesení č. 10/1/2019:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr k prodeji části pozemku parc.č. KN 284/2 v k.ú.
Chabeřice, evidovaných na LV 10001.
Výsledek hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 10/1/2019 bylo schváleno

9) Diskuse


Pan xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a zároveň stáhl žádost o prodej pozemku v lokalitě
Žernovka.



Paní xxxxxxx xxxxxx má zájem o zabudování zpomalovacích prahů na místní
komunikaci vedoucí kolem jejich domu. Paní xxxxxxx konstatovala, že podle jejích
zkušeností zpomalovací prahy řidiči stejně nerespektují. Starosta připomněl, že
byla snaha ze strany obce před čtyřmi lety zpomalovací prahy vybudovat, ale
názory místních občanů nebyly jednotné, proto bylo od záměru upuštěno.



Pan xxxxxxx vznesl dotaz, proč se u Stibůrkových přemístilo světlo VO na druhou
stranu MK. Místostarosta odpověděl, že přemístění si vynutila překládka kabelu
NN na druhou stranu komunikace.



Pan xxxxxxx a pan xxxxxxx si stěžují, že neslyší hlášení místního rozhlasu,
místostarosta přislíbil nápravu.



Pan xxxxxxx připomněl přislíbené světlo u kontejneru v Brandýse, pan
místostarosta jej ubezpečil, že se na projektu pracuje.



Paní xxxxxxx chtěla vyjasnit podmínky prodej pozemků v Žernovkách, odpověděl
pan Michal Bělík.



Pánové xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx vznesli dotazy k chystané kanalizaci a ČOV –
dotazy zodpověděl pan místostarosta.
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Pan xxxxxxx a paní xxxxxxx vznesli dotaz na možnost zorganizování svozu
velkoobjemového odpadu – starosta slíbil zajištění termínu u pana Měkoty.



Pan xxxxxxx není spokojený s četností vyvážení odpadu – především biologického
a plastů. Starosta bude situaci řešit s panem Měkotou.



Paní xxxxxxx upozornila na špatnou viditelnost při vyjíždění na hlavní silnici u
zvoničky – ve výhledu vadí přerostlé túje. Situaci vyhodnotí místostarosta a spolu
s obecním zaměstnancem zjednají nápravu.



Pan místostarosta rozdal přítomným situační geometrický plán horní návsi
v Holšicích a vyzval občany, aby podali návrhy na její rekonstrukci.



Pan xxxxxxx vyslovil obavu z „příchodu velké vody“, není spokojený s úpravou
komunikace po překládce NN před domem paní Karáskové.



Paní xxxxxxx upozornila na špatnou finální úpravu výkopů pro vodovod a
překládku NN, dochází k propadání se terénu. Místostarosta přislíbil konzultaci
situace s firmou Elmoz (zodpovědnou za překládku NN), starosta pak s firmou VHS
(zodpovědnou za vodovodní přípojky).



Pan xxxxxxx vznesl dotaz, kdy budou opraveny cesty a chodníky pro překládce
NN. Místostarosta sdělil, že firma Elmoz započne s opravami až nastane příhodné
počasí, nejspíše v dubnu.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hodin

Starosta obce: MVDr. Petr Záruba

…………………………………………………….

Ověřovatelé: František Vilimovský …………………………………………………….
Michal Bělík …………………………………………………….
Zapsala:

Vladimíra Adamová …………………………………………………….
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