
Zápis ze zasedání č. 1/2022 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 23. 2. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 35/2022      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 25. 2. 2022 

Počet listů: 5                                          

 

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

Roman Vodák 

Hosté: Milena Maroušková, Benedikt Vladimír 

 

 

          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 Pavla Dubědu a Miloslava Koptu a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Dubědu a Miloslava Koptu a zapisovatelkou 

Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Duběda, 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 a navrhla rozšířit program o bod Pronájem ordinace  a Změna 

územního plánu. 

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. Kompostéry pro domácí kompostování – dotace SMOJK 

8. Výměna části veřejného osvětlení 

9. Zatrubnění příkopu na p.č. 3458 k.ú. Chrášťovice 

10. Pronájem objektu ordinace 

11. Změna Územního plánu č. 1 

12. Došlé žádosti 

13. 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 

 

• Proběhlo vyúčtování společenské místnosti v dolní místnosti bývalé školy v Chrášťovicích – nyní 

čekáme na kontrolu ze SZIF 

• Pod hasičárnou byl umístěn nový transformátor a probíhají stavební práce na posílení el. sítě v obci 

• Tříkrálová sbírka byla velice úspěšná – celkem se vybralo 14 548 Kč 

• Byl udělán nový chodník kolem multifunkčního hřiště 

• V bývalé škole v Klínovicích probíhají stavební úpravy (dělají se nové dveře a okno) příprava před 

fasádou 

• Ptačí chřipka – další vzorky proběhly v pořádku byla ukončena všechna opatření 

• Od 1.1.2022 byly do majetku obce převedeny kompostéry, které obec získala v roce 2015. Během roku 

2022 budou převedeny do vlastnictví uživatelům. 

• POV 2022 – bude udělána nová fasáda na bývalé škole v Klínovicích předpokládaná cena je cca 

1.000.000. Kč 

• Na jaře proběhne rekonstrukce kapličky v Klínovicích (omítky + barva) 

• Obec získala z dotace SMOJK kompostéry pro domácí kompostování. Celkem obec získala 10 

kompostérů. Jeden kompostér stojí 4 770,50 a spoluúčast obce je 715 Kč. Občané zaplatí za zápůjčku 

500 Kč. 

• Obec získala z dotace kontejner na textil  - tento textil bude vyvážet Diakonie Broumov 

• RE-USE buňka bude umístěna u objektu skladů 

 

6)  Inventarizace majetku obce 

 

Inventarizace majetku obce proběhla k 31.12.2021. Předseda Ing. Kamil Lojík a členové Markéta Vojtová, 

Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta a Pavel Duběda provedli inventarizaci majetku obce. Inventarizace 

proběhla v pořádku . 

Stav bankovních kont k 31. 12. 2021 

3.207.742,80 Kč – KB 

   362.821,81 Kč - ČNB 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2021. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

  

7)  Kompostéry pro domácí kompostování – dotace SMOJK 

 

Starostka seznámila zastupitele, že obec z dotace SMOJK obdrží celkem 10 kompostéru. Přihlásilo se 10 

zájemců, kteří nemají kompostéry z první etapy z roku 2015. Zastupitelé se dohodli, že kompostéry budou 



zájemcům zapůjčené za jednorázový nevratný poplatek 500 Kč. Poté budou kompostéry předány k 

bezplatnému užívání po dobu udržitelnosti dotace. Po uplynutí udržitelnosti dotace budou převedeny 

bezplatně do vlastnictví uživatelům. 

 Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice souhlasí s přenecháním bezplatného užívání kompostérů zájemcům dle 

seznamu. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

8)  Výměna části veřejného osvětlení 

 

Starostka seznámila zastupitele s nabídkou od firmy Elektrostav s.r.o.  na výměnu stávajícího VO za cenu 

268 026,75 Kč bez DPH. Osvětlení bude vyměněno v trase pokládky vedení NN od transformátoru směrem 

ke hřišti. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podepsat smlouvu s firmou Elektrostav s.r.o. na výměnu VO za 

cenu 268 026,75 Kč bez Dph. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

9) Zatrubnění příkopu na p.č. 3458 k.ú. Chrášťovice 

 

Starostka seznámila zastupitele, že na zatrubnění části pozemku u nového hřiště nedostaneme dotaci. Nabídku 

na vyhotovení nové kanalizace podala firma Znakon a.s. (1 095 657,57 Kč včetně Dph) a PROTOM 

Strakonice s.r.o. (620 798,- včetně Dph) Zastupitelé navrhují po schválení projektantkou snížit počet šachet 

na 3 a zadat zakázku firmě PROTOM Strakonice s.r.o. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zadání stavby „Zatrubnění příkopu na p. č. 3458 k. ú. 

Chrášťovice“ firmě PROTOM Strakonice a.s. a snížení počtu šachet včetně příslušenství na 3 ks. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

10)  Pronájem objektu ordinace 

 

Starostka seznámila zastupitele, že od 1. 2. 2022 nastoupila místo MUDr. Oberpfalzerové nová MUDr. 

První. Po vzájemné domluvě s MUDr. První bylo dohodnuto, že proběhne rekonstrukce ordinace a paní 

MUDr. První bude ordinovat v Chrášťovicích každou středu. Starostka navrhuje nájem 1 Kč za rok. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na pronájem ordinace postavené na p.č. st. 96 k.ú. 

Chrášťovice za cenu 1 Kč/rok  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

11)   Změna územního plánu č.1 

 

Starostka předložila zastupitelstvu 2 varianty k územnímu plánu. První varianta je zpracování za 90.000 Kč 

bez DPH poté předat odboru rozvoje a územního plánování, kde zpracování bude zadarmo, ale bude to trvat 

dlouho. Varianta dvě je zpracování i vyřízení komplet za 120.000 Kč – schválení září 2022 a možná dotace 

40 000 z kraje. 



Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zadání zpracování změny územního plánu včetně úplného znění + 

pořízení změny územního plánu + doplnění záměru ze zásad územního rozvoje Jihočeského kraje firmě 

Studio MAP s.r.o. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

12) Došlé žádosti 

 

Starostka seznámila zastupitele, o možnosti vstoupit do sdružení místních samospráv. Sdružení místních 

samospráv (SMS) dělá činnost i pro nečleny tohoto sdružení. 

Návrh usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zařazení území obce Chrášťovice do území působnosti Sdružení 

místních samospráv. 

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

Usnesení č. 10 nebylo schváleno 

 

 

13)  Různé 

U Maršů nesvítí světlo 

 

  

Zasedání ukončeno ve 20:16 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2022 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 


