
                  Usnesení  z  13.  veřejného zasedání  

               zastupitelstva obce Chaloupky dne 28.12. 2020 

 

 

 
1. Starosta obce František Charvát zahájil v souladu s platnými zákony  

veřejné zasedání zastupitelstva obce Chaloupky. 
 

2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo program 13 . veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

3. Návrhová komise byla zvolena ve složení: paní Mgr. Jana Plecitá a pan 
David Jílek. 
 

4. Za ověřovatele zápisu byli zvoleni: pan Jiří Turek a pan Karel Štochl . 
 

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 2022 
až 2025. 
 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Chaloupky 
na rok 2021 v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen jako 
schodkový. Schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z 
minulých let. 
 

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 
 

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši úhrady za jednu 
biopopelnici ve výši 150,- Kč. 
 

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo plán inventur na rok 2020 
a jmenovalo inventární komise. 
 
 



10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci pro TJ Chaloupky na 
činnost  oddílu stolního tenisu v roce 2021 ve výši 15.000,- Kč. 
 

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro ZO Svazu 
neslyšících a nedoslýchavých Hořovice, ve výši 3 000,- Kč. 
 

12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro SDH CHaloupky 
na činnost mladých hasičů pro rok 2021 ve výši 50.000,- Kč. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu sepisem veřejnoprávní smlouvy.  
 

13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo přiobjednané stavební 
vícepráce   při opravě místních komunikací obci Chaloupky-Ptákov 
prováděné firmou Strabag a.s.  ve výši 106 878,- Kč.bez DPH. 
 

14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo koupi pozemku parc.č. 
262/8, zahrada, o výměře 37 m2 za odhadní cenu 1920,- Kč., schválilo 
prodej pozemku parc.č. 261/2,trvalý travní porost, o výměře 5 m2 za 
odhadní cenu 260,-Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem 
smluv s  firmou JK Chaloupky Komárov s.r.o., U Sanopzu 1910/1, 
Praha 5. 
 

15. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro Domov Na 
Výsluní, Hořovice ve výši 5.000,-Kč. 
 

16. Zastupitelstvo obce projednalo žádosti nájemkyní restaurace paní Evy 
Jelenové a masáží paní Renaty Benedové o odpuštění nájmů 
nebytových prostor z důvodů mimořádných opatření v souvislostis 
epidemií koronaviru SARS Cov-19, a schválilo odpuštění nájmů na 
měsíce září až prosinec. 
 

17. Zastupitelstvo obce zvolilo delegátem na Valnou hromadu 
společnosti VaK Beroun a.s. konanou dne 20.ledna 2021 v Berouně, 
místostarostu obce pana Libora Dbalého, bytem Chaloupky čp. 171, a 
náhradníkem zastupitele pana Jiřího Turka, bytem Chaloupky čp. 170. 
 

18. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o provedených 
rozpočtových změnách č.7, 8, 9/2020. 
 
 



 
 

19. Proběhla diskuse s občany 
 

20. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh usnesení z 13. 
veřejného zasedání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu z 13 . veřejného zasedání obce Chaloupky: 
 
 
 
 
pan  Jiří Turek                                                                 pan  Karel Štochl 
 
 
 
 
 
 
starosta obce:   František Charvát 
 
  
 
 


