
                   Usnesení  z  16.  veřejného zasedání  

               zastupitelstva obce Chaloupky dne 28.6. 2021 
 
 

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

 

2. Zastupitelstvo projednalo a schválilo program 16 . veřejného zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

3. Návrhová komise byla zvolena ve složení: paní Mgr. Jana Plecitá a pan 
Libor Dbalý. 
 

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

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce 
Chaloupky za rok 2020, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření 
obce Chaloupky souhlasem s výhradou.  Současně bylo přijato 
opatření k nápravě zjištěných nedostatků . 
 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Účetní závěrku obce 
Chaloupky sestavenou 31.12 2020 v rozsahu rozvahy, přílohy, výkazu 
zisku a ztráty, závěrečného účtu včetně zprávy auditora a 
inventarizační zprávy. 
 

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyřazení majetku obce na 
základě provedené inventarizace za rok 2020. Seznam vyřazeného 
majetku je součástí zápisu. 
 

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyřazení nedobytných 
pohledávek obce. 
  
 

9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o provedených 
rozpočtových změnách č.3/2021 a č.4/2021.  
 



10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na základě žádosti nájemce 
restaurace, prominutí nájmu z důvodů mimořádných opatření v 
souvislosti s epidemií koronaviru SARS Cov-19, na období leden - 
květen 2021. 
 

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodavatele hasičského 
dopravního automobilu na základě výsledků výběrového řízení je jím 
firma  Auto Trutnov, s.r.o., IČ.: 25931270, Krkonošská 566, 541 01 
Trutnov. Celková cena 1.071.741 Kč. bez DPH. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

12. Zastupitelstvo obce projednalo dodavatele na nádrž pro CAS-32T-815 
na základě cenového marketingu , zastupitelstvo vybralo za 
dodavatele firmu JB Tansformátoren, IČ.: 47550406, Za Dráhou776, 
281 51 Velký Osek, za cenu 183 400 Kč bez DPH. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem objednávky. 
 

13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodavatele energií pro 
obec od 1.1. 2022, na základě jednání a nabídek jím bude firma ČEZ. 
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv. 
 

14. Proběhla diskuse s občany. 
 

15. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh usnesení z 16. 
veřejného zasedání. 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu z 16 . veřejného zasedání obce Chaloupky: 
 
 
 
pan  Jiří Turek                                                                 pan  Karel Štochl 
 
 
 
starosta obce:   František Charvát 


