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

Zápis č. 2/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Chabeřice,
konaného dne 25. 5. 2020 v Chabeřicích
Zasedání obecního zastupitelstva obce Chabeřice bylo zahájeno v 18:00 hodin.
Přítomni: MVDr. Petr Záruba, František Vilimovský, Jiří Petrů, František Burda, Michal Bělík, Václav
Jasanský, Vladimíra Adamová
Hosté: XXXX XXXX, XXXX XXXX.
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, takže je zastupitelstvo usnášení
schopné.

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Vladimíru Adamovou a pana Jiřího Petrů,
zapisovatelem paní Hanu Pergrovou.
Návrh usnesení č. 1/2/2020
Zastupitelstvo obce Chabeřice určuje ověřovateli zápisu paní Vladimíru Adamovou a pana
Jiřího Petrů, zapisovatelem paní Hanu Pergrovou.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1/2/2020 bylo schváleno.

2) Program zasedání
Zastupitelstvo obce projednalo program zasedání dle návrhu. Starosta navrhl rozšířit program o
bod týkající se cenové nabídky firmy Business – Benefit s.r.o..
Návrh usnesení č. 2/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle návrhu, rozšířený o bod týkající se cenové
nabídky firmy Business – Benefit s.r.o..
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 2/2/2020 bylo schváleno.

3) Pokácení stromů v Holšicích
Zastupitelstvo obce projednalo zpětně pokácení stromů na pozemku č. parcelní 1220/5 v
Holšicích. Jedná se o 2 ks břízy a 1 ks jilm. Žádost o pokácení podala Obec Chabeřice, prostřednictvím
místostarosty pana Františka Vilimovského, k projednání dne 16.3.2020. Břízy poškozovaly
podezdívku plotu, znečišťovaly dětské hřiště a vlivem vysokého stupně proschnutí u jedné břízy
hrozilo při padání větví zranění dětí na pískovišti. Jilm poškozoval lampu veřejného osvětlení.
Se žádostí bylo zastupitelstvo seznámeno dne 16.3.2020 na pracovní schůzce a s vydáním rozhodnutí
o pokácení stromů souhlasilo. V souvislosti se zákazem shromažďování je toto projednáváno na
veřejném zasedání dodatečně.
Strana 1 zápisu č. 2/2020

Návrh usnesení č. 3/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje vydání Rozhodnutí o kácení stromů rostoucích mimo les ze dne
16.3.2020.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3/2/2020 bylo schváleno.

4) Záměr k prodeji části pozemku č. 964/1
Zastupitelstvo obce projednalo záměr k prodeji části pozemku č. 964/1. Předmětná část
pozemku o rozloze zhruba 250 m2 se nachází v chatové oblasti osady Čížov, je přilehlá k pozemku č.
922/14. Jedná se o kamenitý svah směřující k řece.
Návrh usnesení č. 4/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr k prodeji části pozemku č. 964/1 o rozloze 250 m2,
nacházející se v chatové oblasti Čížov. Jedná se o kamenitý svah směřující k řece, přilehlý
k pozemku č. 922/14. Prodejní cenu stanovilo na 60,- Kč / m2.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 1
zdržel se 0
2
Proti hlasoval pan Petrů, navrhuje cenu 120,- Kč/1 m .
Usnesení č. 4/2/2020 bylo schváleno.

5) Změna územního plánu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana XXXX XXXX o souhlas se změnou územního plánu,
tj. o přeřazení pozemku č. 2312/2, o rozloze 1204 m2, z plochy zemědělská půda orná na plochu
určenou pro trvalé bydlení a dočasné ubytování. Náklady týkající se zamyšlené změny uhradí žadatel
z vlastních zdrojů.
Návrh usnesení č. 5/2/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se změnou Územního plánu obce Chabeřice, tj. s přeřazením pozemku
č. 2312/2, o rozloze 1204 m2 z plochy zemědělská půda orná na plochu určenou pro trvalé bydlení a
dočasné ubytování. Náklady týkající se zamyšlené změny uhradí žadatel XXXX XXXX z vlastních
zdrojů.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 5/2/2020 bylo schváleno.

6) Digitalizace Územního plánu Obce Chabeřice
Zastupitelstvo obce projednalo provedení digitalizace stávajícího Územního plánu obce
Chabeřice. Digitalizace musí být provedena do roku 2022.
Návrh usnesení č. 6/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení digitalizace stávajícího Územního plánu obce Chabeřice.
Pověřilo starostu oslovením Arch. ing. Rostislava Jukla.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/2/2020 bylo schváleno.

7) Záměr k pronájmu hřiště
Zastupitelstvo obce projednalo záměr k pronájmu sportovního hřiště v Chabeřicích.
Návrh usnesení č. 7/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr k pronájmu pozemku a budovy nohejbalového hřiště
v Chabeřicích. Podmínky: nájemce uhradí spotřebu vody a elektrické energie za období pronájmu.
Nájemné stanoveno ve výši 200,- Kč za kalendářní měsíc.
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Výsledek hlasování:
pro 7
Usnesení č. 7/2/2020 bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

8) Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
Návrh usnesení č. 8/2//2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle návrhu.
Výdaje navýšení: 357.948,- Kč
výdaje snížení: 43.600,- Kč
Příjmy navýšení: 275.690,- Kč
Financování: 38.658,- Kč
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 8/2/2020 bylo schváleno.

9) Žádost o pokácení stromů v chatové oblasti Soutok
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti paní XXXX XXXX o pokácení stromů na
pozemku obce č. 710/7 v chatové oblasti Soutok. Jedná se o suchou břízu a dub. Oba stromy ohrožují
budovu chaty č. 07 na pozemku č. 194 a č. 710/3.
Návrh usnesení č. 9/2/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost paní XXXX XXXX o pokácení stromů na
pozemku obce č. 710/7 v chatové oblasti Soutok. Jedná se o suchou břízu a dub. Oba stromy
ohrožují budovu chaty č. 07 na pozemku č. 194 a č. 710/3. Stromy budou pokáceny ve vlastní režii
žadatelky. Dřevo si žadatelka ponechá jako odměnu za likvidaci krizové situace.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 9/2/2020 bylo schváleno.

10) Žádost o podání dotace na kompostéry
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na kontejnery na biologický odpad,
zároveň projednalo smlouvu s firmou Business – benefit o zajištění administrace žádosti o dotaci.
Návrh usnesení č. 10/2/2020
Zastupitelstvo obce ustoupilo od záměru pořídit kompostéry na biologický odpad, a tím i od podání
žádosti na dotaci na jejich pořízení. Proto nesouhlasí s podpisem smlouvy s firmou Business- benefit
na zajištění administrace žádosti o dotaci.
Výsledek hlasování:
pro 6
proti 1
zdržel se 0
Usnesení č. 10/2/2020 bylo schváleno.
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11) Diskuse
Pan XXXX XXXX měl dotaz ohledně vybudování vodovodního přivaděče na Brandýs.
p. starosta odpověděl, že se zpracovává projekt.

Konec zasedání: 18:30 hodin

Starosta obce: MVDr. Petr Záruba

…. …………………………………………………………….

Ověřovatelé:

Vladimíra Adamová

……………………………………………………………….

Jiří Petrů

…………………………………………………………………..

Zapsal: Hana Pergrová

……………………………………………………………………….
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