
Zápis ze zasedání č. 8/2019 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 2. 10. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 193/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 7. 10. 2019 

Počet listů: 3                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Roman Vodák, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, 

Pavel Duběda 

Omluveni:  

Hosté: Miloš Komrska 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

schopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:03 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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Chrášťovice – posílení TS, úprava 

sítě NN“ 

7. Směny pozemků 

8. Došlé žádosti 

9. 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 

 

• Obec získala 2 tabule Jak správně třídit odpady ze společného projektu organizace EKO-KOM, a.s. a 

Krajského úřadu Jihočeského kraje 

• obec objednala u Čevak a.s. zpracování zdravotních rizik pitné vody 

• MUDr. Levý bude zájemcům 12.10.2019 čipovat psy před OÚ 

• Sběrný den nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude 12.10.2019 

• probíhá nová izolace vnějšího pláště vodojemu 

• pan Bláha zpracovává projekt na přeložení elektřiny z č.p. 6 ,,Dubědovny“, kvůli demolici 

• dokončena generální oprava hasičské stříkačky PS 12 podpořená z rozpočtu Jihočeského kraje 

• škola Klínovice – do konce října budou hotové stropy a poté bude dodělána dlažba   

 

 

6)  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Chrášťovice – posílení TS, 

úprava sítě NN“ smlouva č. 1040010965/016 

Zastupitelstvu byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 

„Chrášťovice – posílení TS, úprava sítě NN“ 

 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu č. 1040010965/016 o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene pro společnost E-ON a.s. na pozemkové parcele KN 1646/8, 1698/18, 2161/3, 2192/5, 2197/1, 

2197/4, 3403, 3446/1, 3448, 3458 na stavební pozemek 96 a na pozemek v ZE-PK 2161/1 v k.ú. Chrášťovice.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 7)  Směna pozemků  

Starostka informovala zastupitele, že proběhlo jednání s panem Karešem a ten souhlasí s již odsouhlasenou 

směnou, ale s podmínkou, že ve smlouvě bude uvedeno, pokud obec bude rekonstruovat vodovod vedoucí 

přes pozemek jeho sestry, dojde k jeho přeložení  do obecních komunikací, které obec v roce 2019 vykoupila 

od Ing. Václava Kučery. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o směnu části pozemku KN 165/1 za část pozemku KN 158. 

S dodatkem ve směnné smlouvě, že až bude dělán nový vodovod kolem zahrady paní Švihovcové dojde 

k přeložení vodovodu do obecních pozemků. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 



Starostka informovala zastupitele, že znovu proběhlo jednání na směnu hřiště. Pan Miloslav Hostička je 

ochotný přenechat obci kolnu za odhadní cenu. Zastupitelé již nemají zájem pozemky směňovat. 

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice ruší záměr na směnu pozemku KN 3448 za pozemky KN 1801/17, 1801/18, 1801/8 vše 

k.ú. Chrášťovice. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

 8) Došlé žádosti 

 Obci byla doručena žádost o finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov  

 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov 

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

Usnesení č. 7 nebylo schváleno. 

 

Římskokatolická farnost Radomyšl žádá o dotaci ve výši 85.000 Kč na restaurování jednoho obrazu v kostelu 

sv. Jana Křtitele.  

 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 85.000 Kč na restaurování jednoho obrazu v kostele  sv. 

Jana Křtitele. Dotace bude rozdělena do dvou let (2020 a 2021)  

Výsledek hlasování:  

Pro: 4 (Vojtová, Kůlová, Blatský, Duběda)   Proti: 2 (Lojík, Kopta)  Zdrželi se: 1 (Vodák) 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

9) Různé 

Přišla střecha na přístřešek u Obecáru 

 

Zasedání ukončeno ve 20:06 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 7. 10. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé:   Roman Vodák               …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

 

                        Miloslav Kopta              …………………………………… dne ………………………………. 

 

 


