Obec Chvalovice
Zápis č. 13/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Chvalovice
Zasedání zastupitelstva obce Chvalovice konaného 18.5. 2016 od 18:00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomní zastupitelé: p. Tejmlová, Nováková, Pöschlová, p. Borovka, Pöschl,
J. Tejmlová ml., Mačková
Hosté: p. Průchová, Slavíková
Ověřovatelé: p. Borovka, Tejmlová ml.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zapisovatelka: p. Tejmlová
Starosta L. Pöschl přivítal přítomné zastupitelstvo, zahájil zasedání a konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášení schopné v řešení následujících bodů jednání.
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu.
Plánovaný program:
1. Projednání Závěrečného účtu obce Chvalovice za rok 2015.
2. Účetní obce dala podklady za rok 2015 projednání dle směrnice o schválení
účetních závěrek.
3. Projednání pořádání dětského dne.
4. Projednání žádosti p. Ivety Houžvičkové.
5. Projednání žádosti p. Stanislava Ludvíka.
6. Projednání nabídek na opravu chodníků na parc.č. 868/5 kolem bytovek.
7. Projednání nabídek na vybudování parkoviště na části parc. 868/5.
8. Projednání vybudování komunikací v rámci pozemkové úpravy.
9. Diskuse, závěr.
Program byl schválen bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
1. Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce Chvalovice za rok 2015.
Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a to i v elektronické
podobě od 7.4.2016 do 17.5.2016.
Obsahuje: hodnotící zprávu plnění příjmů a výdajů za rok 2015
finanční vypořádání s příjemci dotacích za rok 2015
výkaz pro hodnocení rozpočtových výsledků za rok 2015
přehled poskytnutí finančních příspěvků za rok 2015

Závěrečný účet obce Chvalovice za rok 2015 byl schválen bez připomínek.
Výsledek halsování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 88/2016 bylo schváleno.
2. Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet hospodaření a zprávu o výsledku
hospodaření za rok 2015 a účetní závěrku obce Chvalovice za rok 2015.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Chvalovice za rok 2015 dle směrnice o
schválení účetních závěrek.
Výsledek halsování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 89/2016 bylo schváleno.
3. Zastupitelstvo projednalo pořádání dětského dne, který se uskuteční 29.5.2016 v
neděli od 15:00 na hřišti za zastávkou. Pro děti se připraví soutěže, za které dostanou
odměnu v podobě sladkostí. Nakoupí se pitíčka a nanuky a na závěr se budou opékat
párky.
Zastupitelstvo schválilo pořádání dětského dne 29.5.2016.
Výsledek halsování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 90/2016 bylo schváleno.
4. Pani Iveta Houžvičková si dala žádost na odkoupení obecní stráně kolem její
nemovitosti na části parc. č. 545/2, 1106/1.
Zastupitelstvo neodsouhlasilo prodej této stráně, protože tam vede obecní voda a
mohli by v budoucnu vzniknout komplikace.
Zastupitelstvo neschválilo prodej obecního pozemku.
Výsledek halsování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 91/2016 bylo schváleno.
5. Pan Stanisla Ludvík si dal žádost na odkoupení části stavební parcely č. 538/2.
Zastupitelstvo projednalo, že tyto parcely se zatím nebudou prodávat. Nechají se
zaměřit a zasíťovat. Pan S. Ludvík bude první v pořadí na odkoupení stavební parcely
za nemovitostí p. I. Houžvičkové.
Zastupitelstvo neschválilo prodej stavebí parcely.
Výsledek halsování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 92/2016 bylo schváleno.

6. Zastupitelstvo projednalo nabídku na opravu obecních chodníků na parc.č. 868/5
kolem bytovek. Starosta oslovil 5 firem o vypracování nabídek na opravu chodníků.
Nabídky dali pouze 3 firmy.
1. firma: Regis Prachatice s.r.o. Žitná 60, Hracholusky, 384 11 Netolice
cennová nabídka: 452 360,-Kč
2. firma: Karel Kabát, Husova 290, 384 21 Husinec
cennová nabídka: 461 105,-Kč
3. firma: INSTAPRO s.r.o. Plzeňská 157/98, 15 000 Praha 6
cennová nabídka: 341 840,-Kč
Zastupitelstvo odsouhlasilo firmu Regis Prachatice s nabídkou 452 360,-Kč.
Výsledek halsování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 93/2016 bylo schváleno.
7. Zastupitelstvo projednalo nabídky na vybudování parkoviště na části parcely
č. 868/5. Nabídky dali jen 3 firmy.
1. firma: Regis Prachatice s.r.o. Žitná 60, Hracholusky, 384 11 Netolice
cennová nabídka: 420 591,-Kč
2. firma: Karel Kabát, Husova 290, 384 21 Husinec
cennová nabídka: 485 210,-Kč
3. firma: INSTAPRO s.r.o. Plzeňská 157/98, 15 000 Praha 6
cennová nabídka: 404 403,-Kč
Zastupitelstvo odsouhlasilo firmu Regis Prachatice s nabídkou 420 591,-Kč.
Výsledek halsování: pro 6, proti 0, zdržel se 1
Usnesení č. 94/2016 bylo schváleno.
8. Zastupitelstvo projednalo vybudování komunikací v rámci pozemkové úpravy.
Požádá Pozemkový úřad, aby zhotovil tyto komunikace: NC 3, NC 4, NC 5, NC 6.
Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti na Pozemkový úřad k vybudování
komunikací NC 3, NC 4, NC 5, NC 6.
Výsledek halsování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 95/2016 bylo schváleno.
9. V diskusi se hovořilo o dotacích z MMR, které obec nedostala na vybudování
dětského hřiště, bylo přes 800 žádostí z toho uspělo jen 200 žádostí.

Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: p. J. Tejmlová - místostarostka
Ověřovatelé: p. Borovka, Tejmlová ml. – zastupitelé
Zápis schválil starosta Luboš Pöschl.

