
                  Usnesení z 8.veřejného zasedání  

              zastupitelstva obce Chaloupky dne 11.5. 2020 

 

 

 
1. Starosta obce zahájil v souladu s platnými zákony 8. veřejné zasedání 

zastupitelstva obce Chaloupky. 
 

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program  8. veřejného 
zasedání. 
 

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

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

5. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci pro Svaz tělesně 
postižených v ČR,z.s. MO Hořovice, ve výši  3 000 Kč. 
 

6. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zařazení katastrálního území 
obce do působnosti MAS Brdy v tomto znění: Obec Chaloupky v územní 
působnosti MAS Brdy schvaluje zařazení svého území do územní 
působnosti MAS Brdy na období roků 2021 - 2027. Dále jmenuje 
pověřenou osobou pro zastupování na jednání s MAS Brdy starostu obce. 
 

7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP - 12 - 6017495 
/ SoBSoVB / 002, na pozemku parc.č. 914/2 v k.ú. Chaloupky, kabelové 
vedení NN, investor ČEZ Distribuce, za jednorázovou odměnu 1 000 Kč. 
 

8. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo přijetí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. Dotace byla schválena na Hydrogeologický průzkum a budování 
vodních zdrojů v obci.Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
 

9. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o provedených 
rozpočtových změnách č. 1/2020 a 2/2020. 
 



10. Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním projektu v rámci akce 
,,Výstavba  parkovišť", jedná se o vypracování projektu  odstavného 
parkoviště v Neřežíně, akci zajištuje Mikroregion Hořovicko, úhrada se 
počítá  z  rozpočtu spolku TO Brdy a Podbrdsko.  
 

11. Zastupitelstvo obce  projednalo a schválilo zaregistrování a podání žádosti 
o dotaci na podporu jednotky požární ochrany V.(JPO V) prostřednictvím 
MAS Brdy. 
 

12. Zastupitelstvo projednalo a souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze 
Středočeského Fondu obnovy venkova, na opravu místních komunikacích 
na Ptákově a vyčerpat tak zbývající prostředky ve výši 423.000,- Kč. 
 

13. Zastupitelstvo projednalo a schválilo prominutí nájmu za dva měsíce z 
důvodů vyhlášení nouzového stavu (69/2020Sb.) vládou ČR, neboť je 
Česká republika zasažena pandemii viru SARS, a nemovitosti nebylo 
možno využívat. Jedná se o nájemce restaurace Chaloupky a nájemce 
masáží ve  sportovním areálu. 
 

14. Zastupitelstvo projednalo a schválilo provedení oprav a vyčištění 
požárních nádrží na Chaloupkách a na Ptákově. 
 

15.  Proběhla diskuze s občany. 
 

16. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh usnesení z 8. veřejného 
zasedání. 
 

 
 
  
 
 
Ověřovatelé zápisu z 8. veřejného zasedání obce Chaloupky: 
 
 
 
      pan Jiří Turek                                                   pan Karel Štochl 
 
 
 
Starosta obce: František Charvát 


