
Zápis ze zasedání č. 10/2019  

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 18. 12. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 218/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 20. 12. 2019 

Počet listů: 5                                          

 

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

Pavel Duběda 

Hosté: Milena Maroušková 

 

          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: 19:08 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Josefa Blatského a Romana Vodáka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Blatského a Romana Vodáka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Blatský, 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. Inventarizace majetku obce 

7. Rozpočet obce na rok 2020 

8. Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2020 

9. OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

10. OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů 

11. Dodatek č.1/2020 ke „Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, uzavřená mezi obec Chrášťovice a Technické služby Strakonice s.r.o. ze dne 27.12.2001“ 

12. Prodej pozemku 

13. Došlé žádosti 

14. 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 6,      Proti 0,      Zdrželi se 1 (Blatský) 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

       

        5)  Informace starostky obce 

 

• demolice Dubědovny – obec připraví rozpočet zatím nebyl vyhlášen dotační titul  

• vzduchotechnika do sálu – rekuperační jednotka by stála 150.000 Kč 

• obec příští rok musí udělat nové internetové stránky  

• 17.12. se zástupci obce účastnili valné hromady Svazku obcí středního Pootaví 

• Rally Pačejov 2020 – se pojede v rámci mistrovsví ČR v termínu 27.-28.9.2020 

• Vodojem – ČEVAK vysuší vodojem začátkem ledna, poté se provede další zátopová zkouška 

•  V rámci projektu ATCZ142 „Klimagrün/Klimatická zeleň“ bude vysázeno 102 ovocných stromků 

podél obecních cest až na jaře. 

• V knihovně máme nové knihy 

• 13.12. byla vyhlášena platnost obnovy katastrálního operátu novým mapováním 

• Klínovice škola – byla dokončena oprava v rámci POV financovaná z rozpočtu Jihočeského kraje, 

k napuštění topení a vody dojde až bude hotová elektřina a bude 100%, že nedojde k zamrznutí 

• Klínovice škola – došlo k zateplení stropu, na  jaře se osadí nové dveře a koupí se nové židle a stoly 

• Rybník Louže – došlo k opravě hráze, nyní se bude osazovat nový čap a bezpečnostní přeliv 

• U rybníku Obecár – došlo k rozebrání ohrady pro koně dále k vyhrabání a úpravě cesty kolem rybníku 

 

 

6)  Inventarizace majetku obce 

Zastupitelstvu byl předložen plán inventur za rok 2019. Inventarizace majetku obce bude provedena v termínu 

31.12. 2019 - 18.1.2020. Inventarizační komise ve složení:  předseda Ing. Lojík Kamil a členové Markéta 

Vojtová, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Roman Vodák 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje plán inventur na rok 2019 a inventarizační komisi ve složení 

předseda Ing. Kamil Lojík , členové Markéta Vojtová, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Roman Vodák. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7) Rozpočet obce na rok 2020 

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 2020  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. 5: 

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

 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



 

8) Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2020 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh zařazení multifunkčního hřiště v Chrášťovicích do Programu obnovy 

venkova Jihočeského kraje na rok 2020. V tomto programu je výše dotace max. 300.000 Kč. 60 % je dotace 

od Jihočeského kraje a 40% jsou prostředky obce. Na hřiště zpracuje projekt pan Šimeček. Podle předběžného 

rozpočtu bude cena včetně povrchových úprav a drenáží cca 800 000,- Kč 

 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova  

Jihočeského kraje v roce 2020 na akci Multifunční hřiště Chrášťovice. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

9) OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o místních poplatcích, je nezbytné aktualizovat obecní 

vyhlášky, aby nebyly v rozporu se zákonem. Starostka navrhuje ponechat poplatky ve stejné výši jako 

v minulých letech tj. 500 Kč/rok.  

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice vydává OZV č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

10) OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů 

Starostka navrhuje schválit vyhlášku o místním poplatku za psa ve stávající výši 60 Kč/rok (platí se za každého 

psa staršího 3 měsíců) 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice vydává OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

11) Dodatek č.1/2020 ke „Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, uzavřená mezi obec Chrášťovice a Technické služby Strakonice s.r.o. ze 

dne 27.12.2001“ 

Technické služby Strakonice s.r.o. navýšily cenu za každý vjezd do obce z loňských 2100,- na 2200,- Kč bez 

Dph. 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č.1/2020 ke „Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů, uzavřená mezi obec Chrášťovice a Technické služby Strakonice s.r.o. ze 

dne 27.12.2001“ 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

12) prodej pozemku 

Paní Hronová Ivona podala žádost o odkup části pozemku KN 2192/10 v k.ú. Chrášťovice před svým domem 

č.p. 45. Tato část zasahuje do obecní komunikace, která je v tomto místě hodně úzká. 

Návrh usnesení č. 10: 



Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části pozemku 2192/10 vše v k.ú. Chrášťovice   

 

Výsledek hlasování: Pro:0        Proti: 5     Zdrželi se:2 (Duběda, Blatský)  

Usnesení č. 10 nebylo schváleno. 

 

13) Došlé žádosti 

 

13a) Žádost PREVENT 99 z.ú. o příspěvek na činnost ve výši 2843 Kč 

 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek ve výši 2843 Kč pro Prevent 99 z.ú. 

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

Usnesení č. 11 nebylo schváleno 

 

13b) Žádost TJ Osek o dotaci 15.000 Kč 

 TJ Osek žádá o dotaci ve výši 15.000 Kč, po diskusi se zastupitelé shodli na příspěvku ve výši 5000 Kč. 

 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 5000 Kč pro TJ Osek 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13c) Svaz tělesně postižených v ČR žádá o příspěvek pro rok 2020 

 

Návrh usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek Svazu tělesně postižených v České republice, z.s. 

Výsledek hlasování: Pro: 0   Proti: 5    Zdrželi se: 2 (Duběda, Vojtová) 

Usnesení č. 13 nebylo schváleno. 

 

 

9) Různé 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:20 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 


