
                  Usnesení z 7.veřejného zasedání  

              zastupitelstva obce Chaloupky dne 30.12.2019 

 

 

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

7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Chaloupky. 
 

2. Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo program  7. veřejného 
zasedání. 
 

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

4. Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu : pana Karla  Štochla  a 
pana  Jiřího Turka. 
 

5. Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku parc.č.843/9 o výměře 6 m2 

zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 843/10 o výměře 20m2 ,ostatní 
plocha,vše katastrální území Chaloupky, se všemi součástmi a 
příslušenstvím.Kupní cena stanovena dle znaleckého posudku č.5034/19 
ve výši 23.400,- Kč. Kupující ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín 
- Podmokly,Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035.  Zastupitelstvo 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.  
 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtový výhled na roky 
2020 až 2024. 
 

7. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce Chaloupky na rok 
2020 v paragrafovém znění. Rozpočet je schválen jako schodkový. 
Schodek rozpočtu bude uhrazen finančními prostředky z minulých let. 
 

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 

9. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2019, o místním poplatku ze psů. 
 
 



 
 

10. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2019, o místním poplatku z pobytu.  
 

11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 
5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 
 

12. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výši úhrady za jednu 
biopopelnici na rok 2020 ve výši 150,- Kč. 
 

13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo plán inventur na rok 2019 a 
jmenovalo inventární komise. 
 

14. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro SDH Chaloupky na 
činnost mladých hasičů pro rok 2020 ve výši 50.000,- Kč. Zastupitelstvo 
pověřuje starostu sepisem veřejnoprávní smlouvy. 
 

15. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro TJ Chaloupky na 
činnost sportovních oddílů v roce 2020 ve výši  32 000,- Kč. 
 

16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo poskytnutí dotace pro SK 
Slavoj Osek na ,,Běh partyzánskou stezkou" ve výši 1000,- Kč. 
 

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

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

19. Zastupitelstvo obce zvolilo delegátem na Valnou hromadu společnosti 
VaK Beroun a.s. konanou dne 22.ledna 2020 v Berouně, místostarostu 
obce pana Libora Dbalého, bytem Chaloupky čp. 171, a náhradníkem 
zastupitele pana Jiřího Turka, bytem Chaloupky čp. 170. 
 

20. Zastupitelstvo obce projednalo a chválilo Veřejnou vyhlášku č. 6/2019 o 
zrušení  Veřejné vyhlášky č. 3/2015,opatření obecné povahy o stavební 
uzávěře v katastru Chaloupky v Brdech. 
 

21. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro Český svaz včelařů  
ZO Komárov ve výši  2 000,- Kč. 
 



 
22. Zastupitelstvo obce projednalo  revokovalo bod č.7, z 6 veřejného 

zasedání kde došlo k chybě a vypouští se z textu  slovo,, návrh na ", 
správné znění zní : Zastupitelstvo schválilo vydání Změny č. 1  Územního 
plánu Chaloupky. 
 

23. Zastupitelstvo obce na základě novely nařízení vlády č.318/2017 Sb. 
stanovuje  od 1. ledna 2020 odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 
ve výši : místostarosta - 26 051,- Kč., předseda výboru - 2894,- Kč., člen 
výboru - 2412,- Kč. 
 

24. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o provedených 
rozpočtových změnách č.7 / 2019 a 8/2019. 
 

25. Proběhla diskuse s občany. 
 

26. Zastupitelstvo projednalo a schválilo  návrh  usnesení z 7. veřejného 
zasedání. 
 

 
 
 

 
 
 
         Ověřovatelé zápisu :  pan Jiří Turek 
 
 
 
                                           pan Karel Štochl 
 
 
 
 
 
        Starosta obce : František Charvát 


