
  Zápis č. 201704 

ze zasedání Zastupitelstva Obce Dolní Chvatliny,  

konaného v Dolních Chvatlinách dne 8. 8. 2017 

 
Přítomni: František Protiva, Milan Štika, Jarmila Dědková, Radek Sršeň, Radek Štika, Jarmila 

Havlínová   

  

Omluveni:        Jaroslav Hoření – zaměstnání 

  Ing. Iva Kuchařová - dovolená 

Roman Jeřábek – zaměstnání 

 

Zapisovatel: Radka Kostková   

 

Ověřovatelé: Jarmila Havlínová a Milan Štika  

 

Hosté:  manţelé Vinklátovi    

 

Program:   

 

1. Úvod, usnášeníschopnost. 

2. Informace o VHI, postup I. a II. etapy. 

3. Návrh řešení budoucího sběru elektrozařízení. 

4. Rozpočtové opatření č. 4. 

5. Schválení prodeje pozemků dle zveřejněného záměru. 

6. Různé - diskuze, ţádosti a připomínky. 

7. Usnesení a závěr. 
 

1. Starosta zahájil dnešní jednání v 17.30 hodin s tím, ţe je přítomno 6 členů zastupitelstva. 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

Hlasování o návrhu programu, zapisovatele a ověřovatelů. Schváleno 6 hlasy přítomných.  

 

2. Informace o VHI, postup I. etapy 

V červnu a červenci probíhaly práce na přípojkách a podruţných řadech ČOV a vodovodu, je 

provedeno cca 90% objektů v D. Chvatlinách. Jsou dokončeny stavební práce na ČOV a vodojemu, 

provedeny zkoušky těsnosti, probíhá instalace technologií. Jsou hotovy hlavní řady do H. Chvatlin a 

Mančic, dokončují se řady v těchto obcích, příští týden se začnou připojovat jednotlivé nemovitosti na 

řady vodovodu a kanalizace.  

Pro spolehlivé zajištění spoluúčasti obce na financování II. etapy VHI proběhlo jednání a s 

poskytovatelem úvěru bylo zahájeno jednání o navýšení stávajícího úvěru. Dle návrhu poskytovatele 

úvěru by se jednalo o další úvěr ve výši 4 mil. Kč s tím, ţe jeho dočerpání by nebylo podmíněno 

jakýmikoliv sankcemi a podmínky poskytnutí by byly obdobné se stávajícím úvěrem. Předpokládá se, 

ţe případné navýšení splátek by bylo dostatečně pokryto změnou RUD (navýšení daňových příjmů 

obce). Starosta navrhuje pro zajištění finanční jistoty pro dokončení stavby VHI a jejího uvedení do 

provozu tento úvěr přijmout.  Schváleno 6 hlasy přítomných. 

 

3. Návrh řešení budoucího sběru elektrozařízení  
Starosta navrhuje, aby obec odkoupila tzv. E-domek na zpětný odběr elektrozařízení od firmy 

ASEKOL a.s. V současné době je tento domek obci zapůjčen a dle smlouvy bychom jej museli v roce 

2018 firmě vrátit. Zůstatková cena (a zároveň kupní) je 35 000,- Kč bez DPH.   Schváleno 6 hlasy 

přítomných. 
 



4. Rozpočtové opatření č. 4 

Hlavním smyslem tohoto opatření je zapojení čerpání úvěru a zohlednění časových změn v čerpání 

dotace na VHI do rozpočtu obce. Schváleno 6 hlasy přítomných.     

 

5.  Schválení prodeje pozemků dle zveřejněného záměru 

Prodej pozemku v Dolních Chvatlinách č. p. 1/10.  

Zastupitelstvo nerozhodlo – pro prodej 4 hlasy, proti 1 hlas a zdržel se 1 hlas. Projednání tohoto 

bodu se přesouvá na příští zasedání ZO.  

 

Prodej části pozemku v Mančicích č. p. 310/10 – doručena 1 ţádost. ZO schvaluje 6 hlasy 

přítomných prodej části tohoto pozemku manželům S. 

  

Prodej pozemku v Mančicích č. p. 317/7. ZO schvaluje 6 hlasy přítomných prodej tohoto pozemku 

manželům D. 

      

Prodej části pozemku v Dolních Chvatlinách č. p. 371/1 o výměře cca 150 m
2
. ZO schvaluje 6 hlasy 

přítomných prodej části tohoto pozemku J. Š. 

 

6. Různé - diskuze, žádosti a připomínky 

Ţádost o prodej pozemku v Horních Chvatlinách č. p. 190/2. ZO schvaluje vyvěšení záměru 6 hlasy 

přítomných na prodej tohoto pozemku (pozemek je v ÚP určen k vysazení zeleně) za cenu 

minimální 50 Kč/m
2
 + DPH a příslušné poplatky. 

 

7. Usnesení a závěr 

Usnesení, popř. rozhodnutí, uvedená v jednotlivých bodech tohoto zápisu jsou zároveň platným 

usnesením z dnešního jednání. 

 

Příští termín konání zastupitelstva obce se bude konat dle potřeby.  

 

Jednání ukončeno v 18:25 hodin. 

 

V Dolních Chvatlinách dne 8. srpna 2017. 

 

 

Zapsala:  Radka Kostková   

 

 

 

Zápis ověřili:  Jarmila Havlínová 

 

 

Milan Štika 


