
                   Usnesení  z  21.  veřejného zasedání 
               zastupitelstva obce Chaloupky dne 27.6. 2022

1. Starosta obce František Charvát zahájil v souladu s platnými zákony
veřejné zasedání zastupitelstva obce Chaloupky.

2. Zastupitelstvo  projednalo  a  schválilo  program  21.  veřejného
zasedání zastupitelstva obce.

3. Návrhová komise byla zvolena ve složení: pan Jiří Turek a paní Vlasta
Rathauská

4. Za  ověřovatele  zápisu  byli  zvoleni:  pan  Libor  Dbalý  a  pan  Karel
Štochl

5. Zastupitelstvo   obce  projednalo  a  schválilo  závěrečný  účet  obce
Chaloupky za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření
obce Chaloupky s výrokem : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

6. Zastupitelstvo  obce  projednalo  a  schválilo  Účetní  závěrku  obce
Chaloupky  sestavenou  31.12.  2021  v  rozsahu  rozvahy,  přílohy,
výkazu zisku a ztráty,  závěrečného účtu včetně zprávy auditora a
inventarizační zprávy.

7. Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo schválit  návrh žadatelů
pana Miloslava Pěkníka, Neřežín 65 a společnosti Dostav Praha a.s.
na  pořízení  změny  územního  plánu  obce  Chaloupky  č.2.
Zastupitelstvo  schvaluje  pořízení  změny  ve  zkráceném  režimu.
Navrhované  změny  na  využití  pozemků  parc.  č.  746/5,  746/12,
746/13, občanské vybavení - sport(OS) změnit na plochu pro bydlení
individuální(BI),  pozemky parc.  č.  667 až  č.677  plochu kolektivní
rekreace(RK), změnit na plochu pro rodinnou rekreaci(RR).
Zastupitelstvo  rozhodlo,  že  zpracovatelem  (zhotovitelem)  bude
firma Kadlec K.K. Nusle,  spol.s  r.o.,  Chaberská 3,  182 00 Praha 8.



Zastupitelstvo rozhodlo, že pořizovatelem změny ÚP č. 2 bude MěU
Hořovice.
Náklady  na  pořízení  ZÚP  Chaloupky  č.2,  ponesou  společně  oba
žadatelé, obec uzavře se jmenovanými Smlouvu o úhradě nákladů.

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyřazení majetku obce na
základě provedené inventarizace za rok 2021. Seznam vyřazeného
majetku je součástí zápisu.

9. Zastupitelstvo  obce  schvaluje  určeným  zastupitelem  pro  změnu
územního plánu obce Chaloupky, pana Karla Štochla, trvale bytem
Chaloupky č.p.38, 267 62 Komárov.

10. Zastupitelstvo  obce  schválilo  dotaci  pro  Římskokatolickou  farnost
Hořovice,  Vísecká  887/3,  268  01  Hořovice,   na  opravu  střechy
kostela v Mrtníku ve výši 40.000,- Kč.

11. Zastupitelstvo projednalo a schválilo zadání vypracování aktualizace
projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci, ve výši 240 400,-
Kč. firmou UREŠ VHprojekt s.r.o., Hlinomazova 670, 261 01 Příbram.

12. Zastupitelstvo obce zamítlo žádost pana Jiřího Formánka na dělení
obecního  pozemku  č.  par.  647/1  (ostatní  komunikace)  v  lokalitě
Rokle.

13. Zastupitelstvo  obce  schválilo  záměr  prodat  nepotřebné   hasičské
vozidlo Ford Transit Bus T 130.

14. Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádost  pana  Ctibora  Padevěta,
Chaloupky  97,  rozhodlo  žádost  odložit  a  požádat  žadatele  o  její
upřesnění. 

15. Zastupitelstvo obce projednalo žádost podanou panem Miroslavem
Zdrádalou, a souhlasí s  nájmem části nepřístupného pozemku p.č.
661/1 a  vyvěšením záměru o pronájmu.



16. Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádost  občanů  Neřežína  a  nemá
námitek k  instalaci retardérů, podle příloženého plánku.

17. Zastupitelstvo  projednalo  žádost  nájemkyně  hospody  paní  Evy
Jelenové   o  snížení  nájmu  a  rozhodlo  snížít  nájem  o  položku  za
pronajaté  zařízení  ve  výši  3770,-  Kč.,  zároveň  navýšit  položku  za
nájem budovy o  míru  inflace tj.  10% z  4230,-  Kč.,  na  4653,-Kč.,
změna bude provedena formou dodatku smlouvy.

18. Zastupitelstvo  obce  projednalo  žádost  pana  Vokurky  převod
komunikace  -  stavby  název   ,,Komunikace,  větev  A+B  a  veřejné
osvětlení",  ve  vlastnictví  pana  Ladislava  Voříška  a  pana  Josefa
Vokurky do správy a majetku obce Chaloupky,  rozhodlo prozatím
odložit převod do vypracování příslušných náležitostí a podkladů k
nabídce.

19. Zastupitelstvo  vzalo  na  vědomí  informaci  o  provedených
rozpočtových změnách č. 2/2022 a č. 3/2022.

20. Proběhla diskuse s občany.

21. Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh usnesení z 21. veřejného
zásedání.

Ověřovatelé zápisu z 21 . veřejného zasedání  obce Chaloupky:

pan  Libor Dbalý                                                               pan  Karel Štochl

starosta obce:   František Charvát
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