
Zápis ze zasedání č. 2/2020 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 29. 4. 2020 v tělocvičně na obecním úřadě v Chrášťovicích (2.patro, vedle knihovny) 

 

Naše číslo jednací: OUCH 50/2020      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 20. 4. 2020 

Počet listů: 5                                          

 

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

Omluveni: Roman Vodák 

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: 19:08 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Josefa Blatského a Ing. Kamila Lojíka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Blatského a Ing. Kamila Lojíka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 4,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Blatský, Lojík) 

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 navrhuje rozšířit program o další body : Cesta k rybníku Nový, 

Úprava hřiště, Nájemné hospoda, Smlouva s Římskokatolickou farností Radomyšl. 

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. Návrh ceny pro vodné na rok 2020 

7. Návrh ochranných pásem zdrojů podzemních vod 

8. Aktualizace Programu rozvoje obce Chrášťovice 

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040017941/001 

10. Záměr s č.p. 6 v Chrášťovicích 

11. Cesta k rybníku Nový 

12. Úprava hřiště 

13. Nájemné hospoda 

14. Smlouva s Římskokatolickou farností Radomyšl 

15. Došlé žádosti 

16. 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 

 

• Probíhá preventivní dezinfekce kvůli Covid 19 – dle nařízení vlády ČR 

• Sběrný den se uskuteční dne 30.5.2020 

• Knihovna se otevře příští týden 

• Byly podepsána smlouva na pronájem hřiště s Miloslavem Hoštičkou na částku 8.700 Kč za rok 

• V rámci projektu ATCZ142 „Klimagrün/Klimatická zeleň“ bylo vysázeno 47 ovocných stromků  - 

seminář je zatím odložený 

• Ve škole v Klínovicích jsou již židle a stoly za částku 55.000 Kč a nyní se zpracovává nabídka na 

kuchyňskou linku včetně vestavěné pípy (cena vestavěné pípy 14.000 Kč) 

• Žádost na zásahové obleky pro jednotku obce byla podána 

• Schůzka s Čevakem, kvůli kvalitě vody zatím neproběhla, kvůli opatřením Covid 19 

• Práce na vodojemu pokračují 

• Splatnost místních poplatků byla prodloužena do 30.9.2020 

 

 

6)  Návrh ceny pro vodné na rok 2020 

 

Zastupitelstvu byl předložen návrh ceny pro vodné na rok 2020 na 50,31 Kč za m3 bez DPH tj. navýšení o 

2,10 Kč na 1 m3.  

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje navýšení vodného na cenu 50,31 Kč bez DPH za 1 m3  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7) Návrh ochranných pásem zdrojů podzemních vod 

 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem ochranných pásem zdrojů podzemních vod. Jednání se zástupci 

Čevaku a hospodařícími zemědělci je domluvené na květen. 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice bere na vědomí návrh ochranných pásem zdrojů podzemních vod. 

 

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

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 

 



8) Aktualizace Programu rozvoje obce 

 

Zastupitelstvo projednalo aktualizovaný program rozvoje obce. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje aktualizovaný Program rozvoje obce. 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

 

9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-1040017941/001  

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení nového věcného 

břemene pro společnost E-ON a.s.. Stavba nového sloupu u č.p. 6 kvůli demolici čp.6. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  č. PI-

1040017941/001 pro společnost E-ON a.s. na stavební parcele KN 53 v k.ú. Chrášťovice  

 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

10) Záměr s č.p. 6 v Chrášťovicích 

 

Starostka seznámila zastupitele že budova č.p. 6 byla uznána jako brownfield s možností využití dotace na 

demolici a  následné využití objektu č.p. 6. Podání žádosti bylo prodlouženo do 11.6. Do konce týdne bude 

hotový rozpočet na nový objekt. 

 

 

11) Cesta k rybníku Nový 

 

Starostka seznámila zastupitele s možností opravy povrchu cesty k rybníku Nový. Jedná se o úsek 1,4 km 

kde bude použit recyklát v tloušťce min. 10 cm a šíři 3 m. Celková nabízená cena je 250.000 Kč bez Dph a 

zhotovitel stavby firma Znakon a.s. 

Návrh usnesení č. 8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje realizaci nového povrchu k rybníku Nový za cenu 250.000 Kč bez 

Dph od firmy Znakon a.s. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

12)  Úprava nového hřiště 

 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem srovnání plochy pod budoucí fotbalové hřiště firmou KDS –  

stavební s.r.o. 

Návrh usnesení č. 9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje úpravu  plochy pod budoucí fotbalové hřiště firmou KDS – 

stavební s.r.o. 

 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

13) Nájemné hospoda 

 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem odpuštění nájemného za 4 měsíce místnímu pohostinství,  



v důsledku vládního usnesení z důvodu epidemie COVID-19.  

 

 

Návrh usnesení č. 10 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje odpuštění nájemného místnímu pohostinství po dobu 4 měsíců, 

kvůli pandemii COVID 19. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

14) Smlouva s Římskokatolickou farností Radomyšl 

 

Starostka seznámila zastupitele s žádostí o prodloužení smlouvy na restaurování obrazu v kostele sv. Jana 

Nepomuckého v Radomyšli do konce roku 2022, z důvodu zastavení restaurátorských prací při epidemii 

COVID-19. 

Návrh usnesení č. 11 

     Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Smlouvu s Římskokatolickou farností Radomyšl na 

restaurování  obrazu sv. Jana Nepomuckého s vyúčtováním do konce roku 2022. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

15) Došlé žádosti 

 

Starostka předložila žádost Linky bezpečí o příspěvek ve výši 3000 Kč na provoz 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek pro Linku Bezpečí ve výši 3000 Kč 

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

Usnesení č. 12  nebylo schváleno. 

 

 

p. Chladová podala žádost o koupi části pozemku před svým domem č.p. 6 v k.ú. Klínovice. Při prohlídce 

nemovitosti bylo zjištěno, že i st. p. č. 4/1 zasahuje do místní komunikace. Bude upřesněno při místním 

šetření. 
 

Zasedání ukončeno ve 20:37 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 5. 5. 2020 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 

 

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

 

 

Ověřovatelé:   Josef Blatský               …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

 

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

 

 


