
Zápis ze zasedání č. 7/2019 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 29. 8. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 170/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 4. 9. 2019 

Počet listů: 3                                          

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

Omluveni: Roman Vodák 

Hosté: Milena Maroušková 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

schopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:04 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Pavel Duběda a Ing. Kamil Lojík a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Dubědu a Ing. Kamila Lojíka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 4,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Duběda, Lojík) 

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 a navrhuje rozšířit o bod Rozpočtové opatření 

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. Rozpočtové opatření 

7. Směna pozemku hřiště 

8. Došlé žádosti 

9. 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 starostky obce 

 

• 13.8. proběhla schůzka s firmou HYDROKOV s.r.o. – stavitel vodojemu 

• 20.8. byl zkušebně napuštěn vodojem firmou ČEVAK, bude se sledovat hladina, zda tam zatéká 

• Byla uznána reklamace na vodojem firmou HYDROKOV s.r.o. 

• Dotace na kontejnery nevyšla 

• Úhrada z pojistky, kdy na garáž Josefa Blatného spadl strom byla pojišťovnou zamítnuta  

• ATCZ142 Klimagrün – na podzim se začne sázet 100 stromků, začátkem příštího roku bude přednáška 

na téma – řez stromů a nemoci ovocných dřevin  

• Hasičská stříkačka PS 12 – bude do konce září opravena 

• Byla podána žádost na Finanční úřad v Písku o prominutí pokuty za rozpočtovou nekázeň z října 2017, 

kvůli dostavbě vodojemu  - pokuta činila 135 550  Kč 

 

6)  Rozpočtové opatření 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č.9 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje  rozpočtové opatření číslo 9 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 7)  Směna pozemků hřiště 

Starostka informovala zastupitele, že proběhlo mnoho schůzek kvůli stávajícímu hřišti. Obec se s vlastníkem 

nedomluvila na ceně za kolnu a další případnou náhradu. Nově se hřiště bude budovat na pozemku KN 3448 

k.ú. Chrášťovice 

 

 8) Došlé žádosti 

Paní Kubátová Jitka podala žádost o odkup části pozemku KN 2192/1 v k.ú. Chrášťovice před svým 

domem č.p. 36 dle přiložené situace. Uvedený pozemek je vedený jako místní komunikace a jeho prodejem 

by se znemožnil přístup do plynové kapličky sousedního domu. 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části pozemku 2192/1 vše v k.ú. Chrášťovice   

Výsledek hlasování: Pro: 1 (Blatký)     Proti: 3 (Lojík, Vojtová, Kopta)    Zdrželi se:1 (Duběda, Kůlová)  

Usnesení č. 5 nebylo schváleno. 

 

Zasedání ukončeno ve 19:45 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 9. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé:   Pavel Duběda               …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

 

                        Ing. Kamil Lojík              …………………………………… dne ………………………………. 



 

 

 

 

 

 


