
                                                            Z á p i s č.1 /2018 
ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne 22.1.2018 od 19,00 hod. 
Přítomni: Charbuský P., Pešek P.  Šišková A. 
 Omluven : Barták T. 
 Neomluven: Hartych Z. 
 Hosté: Charbuská P., Dudková J. 
 
Program :  
1. Schválení programu  
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání  
4. Došlá pošta  
5. Různé  
6. Diskuze 
7. Závěr 
 

1. Schválení programu 
Starosta   p. Charbuský seznámil s programem dnešního zasedání . 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program. 
Výsledek   hlasování :   pro 3 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
  

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl jako ověřovatele p.Charbuskou P. a p.Peška P. 
Návrh usnesení: Ověřovateli zápisu budou p.Charbuská P. , Pešek P. 
Výsledek  hlasování :   pro 3 
Usnesení č. 2 bylo schváleno . 
 
3. Kontrola zápisů z předchozích  zasedání 
Úkoly z minulého zasedání jsou splněny. 
 

4. Došlá pošta 
a/Kolaudační souhlas s užíváním stavby domovní vrtané studny na pozemku parc.č. 
429/5 v k.ú. Chleby u Týnce nad Sázavou. 
Návrh usnesení : OZ bere na vědomí 
Výsledek hlasování : pro 3 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
5.Různé 
a/Výběrové řízení pro akce : oprava návsi, výceúčelové hříště, budova OÚ. 
Starosta a místostarosta vyhlásí výběrové řízení pro tyto tři akce. 
Návrh usnesení : OZ po projednání stanovilo termín do 28.2.2018 . 
Výsledek hlasování : pro  3 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
b/Starosta předložil návrh na výměnu nebo odkoupení a prodej pozemků obec 
p. Hartychová.  
Návrh usnesení : záměr připraví starosta ke zveřejnění  do 29.1.2018 . 



Výsledek hlasování : pro 3 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 
c/Rozpočtové opatření č.8  
Při uzavření roku upravení nepředvídaných příjmů v rozpočtu a navýšení přečerpaných 
výdajů dle skutečného čerpání – v příloze soupis dotčených paragrafů a položek 
Návrh usnesení :  
Výsledek hlasování : pro 3 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
d/Rozpočtové opatření č. 2 
Dle dopisu krajského úřadu navýšení položky 4112 – dotace na správu v roce 2018  o 2500,- 
Kč.  Z původních 46 200,- na 48 700,- Kč 
Návrh usnesení : 
Výsledek hlasování : pro 3 
Usnesení č. 7 bylo schváleno  
 
e/OZ projednalo návrh daný MUDr. Zimou , že : 

- cestu , kterou vlastní obci neprodá 
- právo užívání pro občany chce řešit věcným břemenem na této cestě 
- obec mu má prodat svůj pozemek , který on historicky užívá  

OZ s návrhem nesouhlasí a požaduje dodržet dohodu, která byla učiněna na podzim 2015, 
tedy , že  pozemky budou vzájemně odkoupeny a prodány .  
Návrh usnesení : OZ  po projednání nesouhlasí s návrhem , který MUDr. Zima předložil. 
Výsledek hlasování : proti  3 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
f/OZ projednalo převod pozemků od Státního pozemkového úřadu na obec Chleby par.č. 751 
v k.ú.Chleby o výměře 122 m2 /pozemek na kterém stojí autobusová zastávka/ a pozemek 
par.č. 3/4 v k.ú.Chleby o výměře 367 m2 / cesta kolem okálů/. 
Návrh usnesení : zajistí starosta 
Výsledek hlasování : pro 3 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
6. Diskuze 
Diskuze probíhala v duchu výběrových řízení . 
 
7. Závěr 
Závěr zasedání provedl starosta poděkoval za účast a pozval na další zasedání , které se 
uskuteční dne19.2.2018 od 19,00 hod.. 
 
Zapsala :          p.Šišková Antonie 
Ověřovatelé :  p. Charbuská Petra                                         
                          p. Pešek Petr                                 
 
  Vyvěšeno:                                                                                                                     
  Sejmuto: 



                                                         
 
 


