
Zápis ze zasedání č. 4/2019 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 24. 4. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 82/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 2. 5. 2019 

Počet listů: 5                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, Pavel Duběda, 

Roman Vodák 

Omluveni:  

Hosté: Milena Maroušková, Pavel Vojta nejstarší 

 

 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starostka zahájila jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je 

usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:05 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Miloslava Koptu a  Romana Vodáka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Miloslava Koptu a  Romana Vodáka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Kopta, Vodák) 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

 

          3)  Schválení navrženého programu 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Návrh usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání: 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení navrženého programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Informace starostky obce 

6. Prodej pozemků 

7. Změna zástupců akcionářů ve statutárních orgánech společnosti ROS a.s. 

8. Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

10. POV 2019 

11. Vodojem 

12. Došlé žádosti 

13. Různé 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7,    Proti 0,     Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno  



 

4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani 

doplnění. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 7,      Proti 0,      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

       

        5)  Informace starostky obce 

• Začalo vyměřování ochranného pásma vodních zdrojů 

• Audit obce za rok 2018 dopadl výborně – pouze byla zjištěna drobná chyba v odměňování členů 

výboru 

• Členové SDH Chrášťovice pomohli vyčistit kanalizaci směrem na Třebohostice 

• K 30.4. bude vyúčtována dotace Jihočeského kraje na vodojem (ukončené vyúčtování) 

• Územní plán – změna územního plánu bude stát stejně jako nový územní plán, obec požádá město o 

zprávu o uplatňování územního plánu 

 

6)   Prodej Pozemků 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 2/2019 dne 20.2.2019 usnesení č. 11 schválilo záměr na prodej 

části pozemku KN 2192/5 v k.ú. Chrášťovice. Po vyhotovení  GP 278-190559/2019 byla z parcely KN 2192/5 

oddělena parcela KN 2192/30 vše v k.ú. Chrášťovice. Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byl pouze Jiří 

Čapek, který nechal vypracovat geometrický plán. 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 2192/30 o výměře 7 m2, která vznikla na základě GP 

278-190559/2019 za cenu 100 Kč/m2 (tj. celkem 700 Kč) panu Jiřímu Čapkovi. 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č .9/2018 dne 27.11.2018 usnesení č. 9 schválilo záměr na prodej 

části pozemku KN 2192/26 v k.ú. Chrášťovice. Po vyhotovení  GP 275-190003/2019 byla z parcely KN 

2192/26 oddělena parcela KN 2192/31 vše v k.ú. Chrášťovice. Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byl pouze 

Pavel Duběda, který nechal vypracovat geometrický plán. 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 2192/31 o výměře 64 m2, která vznikla na základě GP 

275-190003/2019 za cenu 100 Kč/m2 (tj. celkem 6400 Kč) panu Pavlovi Dubědovi. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se: 1 (Duběda)  

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č .1/2019 dne 23.1.2019 usnesení č. 6 schválilo záměr na prodej 

části pozemku KN 2192/10 v k.ú. Chrášťovice. Po vyhotovení  GP 275-190003/2019 byla z parcely KN 

2192/10 oddělena parcela KN 2192/32 vše v k.ú. Chrášťovice. Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byla pouze 

Vasyl Mykhaylo, který nechal vypracovat geometrický plán. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 2192/32 o výměře 128 m2, která vznikla na základě GP 

275-190003/2019 za cenu 100 Kč/m2 (tj. celkem 12800 Kč) panu Vasylu Mykhaylovi. 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 



Zastupitelstvo obce na svém zasedání č .1/2019 dne 23.1.2019 usnesení č. 5 schválilo záměr na prodej 

části pozemku KN 2192/10 v k.ú. Chrášťovice. Po vyhotovení  GP 275-190003/2019 byla z parcely KN 

2192/10 oddělena parcela KN 2192/33 vše v k.ú. Chrášťovice. Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byla pouze 

Anežka Šádová, který nechala vypracovat geometrický plán. 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 2192/33 o výměře 19 m2, která vznikla na základě GP 

275-190003/2019 za cenu 100 Kč/m2 (tj. celkem 1900 Kč) paní Anežce Šádové. 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

7) Změna zástupců akcionářů ve statutárních orgánech společnosti ROS a.s. 

 

Společnost ROS a.s. připravuje podklady pro valnou hromadu a zjišťuje, zda zastupitelé obce chtějí 

zařadit do programu bod: Změna zástupců akcionářů ve statutárních orgánech společnosti ROS a.s.  

 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zařazení bodu jednání valné hromady společnosti Recyklace 

odpadů a skládky a.s.: 

Změna zástupců akcionářů ve statutárních orgánech společnosti ROS a.s. 

Pro: 0                        Proti: 7                    Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 

 

 

8) Smlouva o smlouvě budoucí kupní 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení smlouvu budoucí kupní pro společnost E-ON a.s. na část 

pozemku 2192/5 pod budoucí trafostanici.  

 

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní pro společnost E-ON a.s. na část 

pozemkové parcely KN 2192/5 v k.ú. Chrášťovice, která vznikne na základě geometrického plánu. 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

9) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení budoucí smlouvu o zřízení nového věcného břemene pro 

společnost E-ON a.s. dle situačního nákresu číslo stavby  1030050023 na pozemcích KN 3381 a KN 3389 

v k.ú. Chrášťovice 

 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě se zřízením věcného břemene pro 

společnost E-ON a.s. na pozemkové parcele KN 3381 a KN 3389 v k.ú. Chrášťovice.  

 

Výsledek hlasování: Pro: 0    Proti: 7    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 7 nebylo schváleno. 

 

 



10) POV 2019 

 

Obec získala z POV dotaci ve výši 280.000 Kč na rekonstrukci bývalé školy v Klínovicích. Celkové 

náklady nepřesáhnou 500.000 Kč.  

 

 

11) Vodojem 

 

  Obec předala ,, Akci vodojem“ právní kanceláři, která vyzvala firmu Hydrokov k odstranění závad. 

Starostka navrhuje vypracovat na vodojem znalecký posudek, zda při vyhotovení byly dodrženy všechny 

normy pro pitnou vodu. 

 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje předat dokumentaci soudnímu znalci a nechat vyhotovit znalecký posudek 

na vodojem 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

12) Došlé žádosti 

 

Starostka předložila žádost Linky bezpečí o příspěvek ve výši 3000 Kč na provoz 

 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek pro Linku Bezpečí ve výši 3000 Kč 

 

Výsledek hlasování: Pro: 0   Proti: 4 (Lojík, Kopta, Blatský, Vodák)  Zdrželi se:3 (Vojtová, Kůlová, Duběda) 

Usnesení č. 11  nebylo schváleno. 

 

 

13) Různé 

 

Starostka seznámila zastupitele s problémem čištění odpadních vod v obci. Pro čištění odpadních vod 

máme dvě možnosti, a to čističku kořenovou nebo biologickou. 

 

Zasedání ukončeno ve 20:28 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 4. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 

 

 

Starostka        Markéta Vojtová …………………......…………………     dne ………………………………. 
 

 

Ověřovatelé:   Miloslav Kopta            …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

                       Roman Vodák              …………………………………… dne ………………………………. 

 

 



 

 

 

 


