
                  Usnesení  z  15.  veřejného zasedání  

               zastupitelstva obce Chaloupky dne 3.5. 2021 

 

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

veřejné zasedání zastupitelstva obce Chaloupky. 
 

2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo program 15 . veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

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

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

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby, na 
nové kabelové  vedení ,,Chaloupky, kNN pro p.č. 276/12, č. IV-12-
6027760", investor ČEZ Distribuce, podle předložené stavební 
dokumentace. Jednorázová cena náhrady je stanovena na 1 000,- Kč. 
 

6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Jitky Lukešové  a pana 
Jana Šediny, zastupitelstvo souhlasí s vedením vodovodní přípojky k 
nemovitostem ev.č. 024 a ev.č. 023, přes  obecní pozemky p.č. 924/1, 
924/2, 927/2, 927/4 v osadě Neřežín. 
 

7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Vondřičkových, chata 
ev.č. 013 (Rokle-Mrtník) o pronájmu části pozemku p.č. 661/1, 
velikost cca 200 m2. Zastupitelstvo s pronájmem souhlasí a navrhuje 
vypracovat návrh smlouvy. 
 

8. Zastupitelstvo obce projednalo a nesouhlasí s prodejem části 
pozemku p.č. 661/1, plocha cca 400m2, podle žádosti pana Miroslava 
Zdráhaly, chata  ev.č. 012(Rokle-Mrtník). Zastupitelstvo je ochotno 
jednat pouze o případném nájmu. 
  
 



9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o provedených 
rozpočtových změnách č.2/2021 
 

10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku 
obce Chaloupky č.1/2021 o místním poplatku z pobytu.  
 

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rekonstrukci hasičské 
cisterny CAS - 32, svépomocí, včetně pořízení nové nádrže na vodu. 
Akci zajistí  pan Karel Štochl. 
 

12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení 
služebnosti sítě mezi Obcí Chaloupky a paní Buťovou pro vodovodní 
řad  na části pozemků parc. č. 59/1 a 59/5, k.ú. Chaloupky. 
 

13. Proběhla diskuse s občany. 
 

14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh usnesení z 15. 
veřejného zasedání. 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu z 15 . veřejného zasedání obce Chaloupky: 
 
 
 
pan  Jiří Turek                                                                 pan  Karel Štochl 
 
 
 
starosta obce:   František Charvát 
 
  
 
 


