
Zápis ze zasedání č. 5/2018 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 16. 5. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 
Naše číslo jednací: OUCH 107/2018      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 23. 5. 2018 

Počet listů: 4                                          

 
Přítomni: Josef Blatský, Markéta Vojtová, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Pavel Vojta, Roman Vodák 

Omluveni: Ing. Kamil Lojík 

Hosté: Gabriela Blatská, Vladimír Hoch, Miloš Komrska 
 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je 

usnášeníschopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:22 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Miloslava Koptu, Ing. Pavlínu Kůlovou a zapisovatelkou  Markétu 

Vojtovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Miloslava Koptu, Ing. Pavlínu Kůlovou a  

zapisovatelkou Markétu Vojtovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 4,    Proti 0,     Zdrželi se 2 (Kopta,Kůlová) 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

 

          3)  Schválení navrženého programu 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu s 

informací zveřejněnou na úřední desce a navrhuje přidat navíc jeden bod – GDPR. 

Návrh usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání: 
1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení navrženého programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Informace starosty obce 

6. Schválení závěrečného účtu 

7. Účetní závěrka 

8. Nákup pozemků 

9. GDPR 

10. Došlé žádosti 

11. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6,    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 6,      Proti 0,      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

       

        5)  Informace starosty obce  

- MMR schválilo obci dotaci na „Dětská hřiště v obci Chrášťovice a Klínovice“ ve výši 400 000,- z celkových 

671 381,- Kč 



- z důvodu výstavby kruhových objezdů ve Strakonicích se s rekonstrukcí vodovodu začne až v průběhu 

července, dříve nedostane obec povolení k uzavírce komunikace II/139 z důvodu objízdné trasy pro vozidla 

nad 3,5 t přes Strakonice. Autobus v 17 a v 19 hodin bude mít objízdnou trasu přes Klínovice – Třebohostice 

a do Chrášťovic po dobu uzavírky zajíždět nebude. 

- dopravní zrcadlo v zatáčce k vodojemu je namontované 

- Firma Hydrokov se domluvila s panem Petrů a v nejbližších dnech začnou opravovat nátěr nádrží vodojemu 

- starosta podepsal smlouvu na TDI s Ing. Jiřím Mlíčkem na akce „Zpevněná plocha s parkovištěm v obci 

Chrášťovice“ a „Rekonstrukce obecního vodovodu“ 

- střecha na garáži je opravená 

- na pouti v Chrášťovicích bude při mši zpívat chrámový sbor ze Strakonic 

 

           6)   Schválení závěrečného účtu 

Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2017, a to bez výhrad. 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Chrášťovice za rok 2017 bez výhrad a přijímá  nápravná 

opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2017.  

Přijatá nápravná opatření – závěrečný účet bude obsahovat stanovené náležitosti 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

7) Účetní závěrka 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2017. 

Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2017. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

          8)   Nákup pozemků 

Starosta nechal udělat znalecký posudek na pozemky kolem obecních vrtů. Majitelé souhlasí s cenou dle 

znaleckého posudku. Starosta navrhuje odkup těchto pozemků. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje nákup pozemku p. č. 3071/2 k. ú. Chrášťovice o výměře 553 m2 za 

cenu 7 500,-Kč, který vznikne oddělením od pozemku p. č. 3071 k. ú. Chrášťovice. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje nákup pozemku p. č. 3375 k. ú. Chrášťovice o výměře 3 890 m2 za 

cenu 65 000,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje nákup pozemku p. č. 3376 k. ú. Chrášťovice o výměře 2 534 m2 za 

cenu 45 000,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

9)  GDPR 

Zastupitelům byla předložena ke schválení Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů. 

Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice vydává Vnitřní směrnici o ochraně osobních údajů. 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 



 

Obec musí mít podle nařízení GDPR nejpozději od 25. 5. 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Členské obce svazku SOSP mohou mít jako pověřence Svazek obcí středního Pootaví. 

Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice stanovuje pověřencem pro ochranu osobních údajů Svazek obcí středního 

Pootaví, kterého je obec členem. 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

 

10)  Došlé žádosti 

Josef Polánka žádá o prodej obecních pozemků p. č. 3001, 3002 a část pozemku p. č. 3006 všechny k. ú. 

Chrášťovice o celkové výměře 5 760 m2 za cenu  15 Kč/m2. Zastupitelům se nelíbí nabízená cena za daný 

pozemek.  

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje prodej pozemků p. č.  3001, 3002 a část pozemku p. č. 3006 všechny 

k. ú. Chrášťovice o celkové výměře 5 760 m2 za cenu  15 Kč/m2 

Výsledek hlasování: Pro: 0     Proti: 6    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 11 nebylo schváleno. 
 

SDH Chrášťovice žádá o dotaci na akci „Rozloučení s létem“ ve výši 2 000,- Kč. 

Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci SDH Chrášťovice ve výši 2 000,- Kč na akci „Rozloučení 

s létem“ 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Zasedání ukončeno ve 20:41 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 23. 5. 2018 

Zapisovatelka: Markéta Vojtová 

 

 

 

Starosta  Josef Blatský …………………......…………………….  dne ………………………………. 
 

 

 

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

 

 

 

                        Pavlína Kůlová   …………………………………… dne ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


