
                  Usnesení  z  14.  veřejného zasedání  

               zastupitelstva obce Chaloupky dne 15.2. 2021 

 

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

veřejné zasedání zastupitelstva obce Chaloupky. 
 

2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo program 14 . veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

3. Návrhová komise byla zvolena ve složení: paní Mgr. Jana Plecitá a 
paní Vlasta Rathauská. 
 

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

5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo územně analytické podklady pro 
Obec Chaloupky předložené Odborem výstavby a životního prostředí 
MÚ Hořovice, bez námitek. 
 

6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Kláry Melicharové, 
Bánskobystrická 2083/5 160 00 Praha 6, zastoupená panem Mgr. 
Jiřím Melicharem a navrhuje celou záležitost projednat s majitelem 
pozemku p.č. 786/1, VLS s.p. , obec nemůže odstranit  závoru, ta se 
nenachází na obecním pozemku a není v majetku obce Chaloupky, 
podle NOZ § 506, odst. 1,  je řečeno, že stavba srůstá s pozemkem, 
takže závora je tedy majetkem VLS s.p. Pokud VLS s.p. posune závoru 
a povolí najíždění na svůj pozemek za účelem otáčení vozidel, nemá 
obec proti žádné námitky.  
 

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo uzavření smlouvy o 
poskytnutí kontokorentního úvěru k běžnému účtu obce Chaloupky u 
České spořitelny a.s. ve výši 300 000,- Kč. (třistatisíckorun) na 
překlenutí dočasného nedostatku finančních prostředků se splatností 
jednoho roku. 
 

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na 



nové kabelové vedení Chaloupky, NN pro p.č. 262/4, IV-12-6027346, 
investor ČEZ Distribuce, podle předložené stavební dokumentace. 
Cena náhrady pro zřízení věcného břemene určena dle znaleckého 
posudku č. 505/P/2021 na 10.750,- Kč. Zastupitelstvo zároveň 
souhlasí s položením kabelů veřejného osvětlení obce do výkopů této 
stavby. 
 

9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o provedených 
rozpočtových změnách č.10/2020 a č. 1/2021. 
 

10. Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu na umístění zařízení 
Zásikovna, Z - Box, u OÚ Chaloupky. 
 

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příslib o dofinancování 
akce na pořízení nového dopravního automubilu pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů obce ve znění: Zastupitelstvo obce Chaloupky se 
zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a 
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. 
 

12. Proběhla diskuse s občany. 
 

13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh usnesení z 14. 
veřejného zasedání. 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu z 14 . veřejného zasedání obce Chaloupky: 
 
 
 
pan  Jiří Turek                                                                 pan  Karel Štochl 
 
 
 
starosta obce:   František Charvát 
 
  
 
 


