
Zápis ze zasedání č. 10/2018 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 19. 12. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 243/2018      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 27. 12. 2018 

Počet listů: 5                                          

 

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

Omluveni: Roman Vodák 

Hosté: Milena Maroušková, Anežka Šádová, Vasyl Mykhaylo, Vladimír Benedikt 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

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

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Miloslava Koptu a Ing. Kamila Lojíka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Miloslava Koptu a Ing. Kamila Lojíka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 1 (Kopta) 

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. Inventarizace majetku obce 

7. Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2019-2023 

8. Rozpočet obce na rok 2019 

9. Budova bývalé školy Klínovice 

10. Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2019 

11. OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

12. Dodatek č.1 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

13. Prodej pozemků 

14. Došlé žádosti 

15. 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 

• Obec získala duplikáty akcií ROS a.s. 

• Proběhla kolaudace parkoviště naproti hospodě 

• Do vodojemu byl instalován nový žebřík (dle podmínek bezpečnosti práce) a je monitorována 

těsnost vodojemu a jeho nová izolace 

• Obec nepřeloží vodovod přes zahradu paní Švihovcové 

• Obec se účastní projektu ZAHRADA POZNÁNÍ jsou objednané stromky pro výsadbu 

• Obec připravila pro své občany kalendáře 

 

6)   Inventarizace majetku obce 

Zastupitelstvu byl předložen plán inventur za rok 2018. Inventarizace majetku obce bude provedena v termínu 

31.12. 2018 - 18.1.2019. Inventarizační komise ve složení:  předseda Josef Blatský (předseda kontrolního 

výboru) a členové Markéta Vojtová, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Pavel Duběda 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje plán inventur na rok 2018 a inventarizační komisi ve složení 

předseda Josef Blatský, členové Markéta Vojtová, Ing. Kamil Lojík, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, 

Pavel Duběda. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019-2023 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2019-2023 

Návrh byl řádně vyvěšen na úřední desce obce i na elektronické úřední desce obce, nebyla k němu vznesena 

žádná připomínka. 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na 2019-2023. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

8) Rozpočet obce na rok 2019 

Návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce. Nebyla 

k němu vznesena žádná připomínka. Rozpočet obce bude na rok 2019  kvůli splátkám bezúročných zápůjček 

od Vodárenského svazu ( vodovod 200.000 Kč, vodojem 200.000 Kč) přebytkový. Přebytek bude použit na 

uhrazení zápůjček. 

 

 

Návrh usnesení č. 6: 



Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Rozpočet obce na rok 2019 dle návrhu jako přebytkový. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

9) Budova bývalé školy Klínovice 

Starostka a místostarosta se účastnili 14.12.2018 jednání v Klínovicích s místními občany o podobě a realizaci 

oprav č.p. 26 (bývalá škola).  Dle předloženého projektu od Ing. Pavla Bláhy ve výši 64 130,- Kč objednaném 

bývalým starostou Josefem Blatským byla v objektu projektována bytová jednotka a velká místnost včetně 

sociálního zařízení pro společenské a kulturní akce. V opravách bývalé školy se bude pokračovat a obec podá 

žádost na získání dotace. 

 

10) Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2019 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh na zařazení školy v Klínovicích do Programu obnovy venkova 

Jihočeského kraje na rok 2019. V tomto programu je výše dotace max. 300.000 Kč při celkové ceně 500.000 

Kč, tj. 60 %  dotace od Jihočeského kraje a 40% jsou prostředky obce 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti na rekonstrukci bývalé  školy v Klínovicích do  Programu 

obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2019 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

11) OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Starostka navrhuje schválit vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy cena pro občana zůstává stejná tj. 500 Kč/rok. 

(obec může vybírat poplatek do max. výše 761 Kč od občana za rok) 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

12) Dodatek č.1 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

Došlo k navýšení ceny za svoz odpadu. Za vjezd do obce došlo k navýšení o 200 Kč a za uložení na skládce 

došlo k navýšení o 30 Kč za tunu. 

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č.1/2019 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdrželi se: 1  (Blatský) 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

13) Prodej pozemků 

 

 

13 a) V obci probíhá obnova katastrálního operátu novým mapováním a je mnoho případů kdy občané užívají 



přeplocené obecní parcely nebo obec užívá parcely občanů. Dle návrhu Ing. Kamila Lojíka z minulého zasedání 

zastupitelstva, který navrhoval cenu za pozemkovou parcelu 100 Kč/m2 a za stavební (tj. kde skutečně stojí 

stavba např. kolna, veranda) 150 Kč/m2. Josef Blatský navrhuje jednotnou cenu 100 Kč/m2 

Návrh usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje cenu pro prodej a nákup pozemků v rámci digitalizace obce za cenu 100 Kč/m2 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

13b) Prodej části pozemku z KN 2192/10 v k.ú. Chrášťovice pro pana Vasyla Mykhayla. 

 

Pan Vasyl Mykhaylo chce koupit zaplocenou část svého domu č.p. 66 (st. p. č. KN 43/2).  Paní Anežka Šádová 

chce  odkoupit pruh cca 1,5 m od severní strany svého domu č.p. 44 (st.p.č.KN 42) kvůli údržbě své 

nemovitosti. Zastupitelé se domluvili, že v místě proběhne šetření. Dle domluvy mezi obcí - paní Anežkou 

Šádovou a panem Vasylem Mykhaylem zůstane pruh cca 1,5 m od severní zdi č.p. 44 (st. p. KN 42) ve 

vlastnictví obce. Obec zřídí pro č.p. 44 (st. p. KN 42) věcné břemeno oprav a údržby severní strany domu č.p. 

44 a zbytek zaplocené parcely před č.p. 66 prodá panu Vasylu Mykhaylovi vše řešené v rámci geometrického 

plánu. Pruh cca 1,5 kolem zadní stěny č.p. 44 se pronajme panu Vasylu Mykhaylovi pachtovní smlouvou. 

 

14)   Došlé žádosti 

Charita Strakonice žádá o příspěvek na provoz terénních služeb. Zastupitelé navrhují ponechat příspěvek ve 

výši 5000 Kč 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč pro Oblastní charitu Strakonice 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

15) Různé 

• Ing. Kamil Lojík představil záměr obce o odbahnění a rozšíření rybníka Louže a vybudování dvou 

retenčních nádrží na parcele KN 3029 (mezi rybníky Nový a Louže). Dle jednání s Ing. Šobrem (odbor 

ŽP – MÚ Strakonice) v této lokalitě není žádná přírodní rezervace nebo jiné environmentální překážky 

pro odbahnění rybníka Louže. 

• Projektant Bláha zpracoval 2. etapu parkoviště, kde je i demolice č.p. 6 za nabídkovou cenu 60 500,-  

• MMR – dotační titul na odstranění brownfieldu č.p. 6 a nová výstavba parkoviště 

 

Zasedání ukončeno ve 21:18 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 12. 2018 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

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

 

 

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

 

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 


