
Zápis ze zasedání č. 1/2021 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 10. 2. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 24/2021      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 12. 2. 2021 

Počet listů: 5                                          

 

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

Omluveni: Vodák Roman 

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: 19:05 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Dubědu a Ing. Kamila Lojíka 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 5,    Proti 0,     Zdržel se 1 (Duběda) 

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 navrhla změnit bod Došlé žádosti na bod Smlouva na uzavření 

smlouvy o věcném břemeni č. PI-014330067283/001 

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

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9. Prodej pozemku p.č. 2192/38 k.ú. Chrášťovice 

10. Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 k.ú. Chrášťovice 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330067283/001 

12. 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 

 

 

• Změna ochranných pásem vody – vyhotovitel předal projekt na Městský úřad Strakonice, odbor 

životního prostředí, který vydá závazné stanovisko o nových ochranných pásmech  

• Dotace na kapličku v Chrášťovicích – pro velký zájem byla dotace vyčerpána a obec byla neúspěšná 

• Byla podána dotace na oplocení hřiště z POV Jčk 

• Majitelé objektu č.p. 13 byli vyzvání stavebním úřadem k zajištění nemovitosti 

• Rally Pačejov se pojede 1.-3.10.2021 – původní termín změněn kvůli volbám do Poslanecké sněmovny 

• Ve sbírce 3. králové se vybralo na OÚ 1.741 Kč 

• Probíhá vyřezávání cesty k rybníku Nový a cesty na Láz 

• Od 15.2.2021 bude zveřejněna nová dotace z kraje na investice 

• SMOJK - žádost o RE-USE buňku, kompostérů, kontejneru na textil a o nákup myčky s opakovaně 

použitelným nádobím byl schválen, odhadovaná cena je cca  415.000 Kč spoluúčast obce je 15% tj. 

62.000 Kč 

• Byl zakoupen nový posypový vozík a 4 kontejnery na sůl 

• Vodojem – práce na opravě vodojemu byly dokončeny, zbývá udělat zátopovou zkoušku a firma 

Hydrokov dodá zkoušky těsnosti 

• Údržba cesty na Doubravice – pouze při vyšší vrstvě sněhu 

• Budou opravena rozbitá světla v obci 

 

6)  Inventarizace majetku obce 

 

Předseda inventarizační komise Ing. Kamil Lojík předložil zastupitelstvu ke schválení inventarizaci majetku 

obce za rok 2020. 

Stav bankovních kont k 31.12.2020 :   2.675.000 Kč – KB,   798.000 Kč - ČNB  

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2020. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

  

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

odpadů 

Starostka navrhuje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů.  

Návrh usnesení č.5 

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

odstraňování komunálních odpadů. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



8)  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

Starostka navrhuje schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

  

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

9) Prodej pozemku 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 8/2020 dne 16.12.2020 usnesením č. 11  schválilo záměr na prodej 

části pozemku KN 2192/10 v k.ú. Chrášťovice. Po vyhotovení  GP 296-192100/2020 byla z parcely KN 

2192/10 oddělena parcela KN 2192/38 vše v k.ú. Chrášťovice. Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byla pouze 

Hronová Ivona, která nechala vypracovat geometrický plán. 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 2192/38 o výměře 28 m2, která vznikla na základě GP 

278-192100/2020 za cenu 100 Kč/m2 (tj. celkem 2800 Kč) paní Hronové Ivoně. 

Výsledek hlasování: Pro: 4 ( Vojtová, Lojík, Kopta, Kůlová)     Proti: 0    Zdrželi se: 2 (Duběda, Blatský)  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

10) Objekt skladů Chrášťovice na pozemku st.č. 53 k.ú. Chrášťovice 

Obec získala dotaci na odstranění starých zátěží brownfieldů pro nepodnikatelské využití. Původní objekt 

bude zbourán a na jejím místě bude vystavěn nový objekt. Předpokládaná cena realizace činí 3.330.000 Kč. 

Obec nechá zpracovat nabídky od těchto dodavatelů : 

 

BOHUMIA KONSTRUKT s.r.o.  Doubravice 57 

Lagron Radomír, Hubenov 23 

AGIN s.r.o., Bohumilice 88, Čkyně 

(Josef Blatský se omluvil a odešel z jednání zastupitelstva ve 20:20 z důvodu pracovních povinností) 

 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje oslovení uchazečů  

BOHUMIA KONSTRUKT s.r.o.  Doubravice 57 

Lagron Radomír, Hubenov 23 

AGIN s.r.o., Bohumilice 88, Čkyně 

Na zakázku „Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice“  

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdrželi se:0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

11) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330067283/001 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení zřízení nového věcného břemene pro společnost EG.D, a.s. 

dle geometrického plánu 302-227/2020 na st. parcele KN 53 pro obec Chrášťovice a k.ú. Chrášťovice. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014330067283/001 pro 

společnost EG.D, a.s. na stavební  parcele KN 53 v k.ú. Chrášťovice dle geometrického plánu 302-227/2020. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 5    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 



12) Různé 

Pavel Duběda upozornil, že protéká hráz na rybníku Louže 

Dle vyjádření statika je možné udělat dveře mezi hasičárnou a čekárnou v ordinaci pro novou místnost 

zásahové jednotky obce 

  

  

Zasedání ukončeno ve 21:27 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2020 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

                        Pavel Duběda                 …………………………………… dne ………………………………. 

 

 


