
Zápis ze zasedání č. 3/2018 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 21. 3. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 
Naše číslo jednací: OUCH 64/2018      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 26. 3. 2018 

Počet listů: 4                                          

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

Vodák 

Hosté: Milena Maroušková, Gabriela Blatská 
 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je 

usnášeníschopné, neboť je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:08 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Pavlínu Kůlovou, Kamila Lojíka a zapisovatelkou  Markétu Vojtovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Pavlínu Kůlovou, Kamila Lojíka a  zapisovatelkou 

Markétu Vojtovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdrželi se 2 (Kůlová, Lojík) 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

 

          3)  Schválení navrženého programu 

Starosta seznámil 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: 
1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení navrženého programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Informace starosty obce 

6. Cesta na Doubravici 

7. Revize ochranných pásem vodních zdrojů 

8. Návrh ceny pro vodné na rok 2018 

9. Organizační řád obce 

10. Výběr dodavatele na akci „Parkoviště před KD“ 

11. Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce a rozšíření obecního vodovodu“ 

12. Pachty obecních pozemků 

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 starosty obce  

- žádost o dotaci na akci „Bezpečnost na místních komunikacích“ byla zamítnuta z důvodu zastaralého  



   pasportu místních komunikací 

- obci byl konečně dodán nosič kontejnerů 

- dokončují se práce v kolničce na OÚ, poté se budou dělat menší opravy v budově bývalé klínovické školy 

- až se oteplí, bude opravena střecha na garáži 

- po Velikonocích se začne dělat přípojka elektřiny k Mrkvičkovým, dojde k odstranění jednoho sloupu na  

  veřejné osvětlení, obec ho musí nahradit novým, starosta dal zastupitelům vybrat mezi sodíkovou výbojkou  

  se žlutým světlem nebo ledkovým ostrým bílým světlem, zastupitelé jsou pro méně ostré žluté světlo  

- obcí objednaný odborník na sanace vodojemů posoudil nátěr ve vodojemu jako nedostatečný, závady jsou  

  velmi závažné, zaviněné nesprávnou aplikací materiálu na neošetřený povrch původní betonové  

  konstrukce. Mezi konstrukcí stěn a stropu nedošlo k začištění dosedacích ploch – beton je hrubý, hrbatý – v  

  meziprostoru vznikla spára, kudy prolíná a stéká „betonové mléko“ – výluh z betonu stěn a okolí. To je  

  nutné vzhledem k možnosti kontaminace pitné vody před uvedením do provozu odstranit. Spára se musí  

  přetěsnit nejprve speciálním tmelem a dále ošetřit stejnými nátěry jako nádrže. 

 

           6)   Cesta na Doubravici 

Na začátku cesty na Doubravici je možné místo stříkaného povrchu udělat na cca 100 m živičný postřik, 

pozemkový úřad by musel tuto část vyjmout z dotace a obec by si musela tento povrch zaplatit sama. Starosta 

předložil zastupitelstvu nabídku od firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.ve výši 360 326,55 Kč a nabídku od 

firmy ZNAKON a.s. ve výši 364 723,- Kč na daný úsek. Navrhuje schválit provedení živičného postřiku 

firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.  

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje provedení živičného postřiku na cestě na Doubravici firmou 

SWIETELSKY stavební s.r.o. za cenu 360 326,55 Kč 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

7) Revize ochranných pásem vodních zdrojů 

Starosta přednesl návrh čevaku na revizi ochranných pásem obecních vrtů za cenu 95 000,- Kč bez DPH, 

hodnota dusičnanů je dlouhodobě na hranici. Zastupitelé navrhují ještě jeden rok počkat, jak se budou hodnoty 

vyvíjet dál.  

Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje odložení revize vodních zdrojů o 1 rok. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

          8)    Návrh ceny pro vodné na rok 2018 

Starosta předložil ke schválení návrh nové ceny pro vodné pro rok 2018 ve výši 52,85 Kč/m3 včetně DPH. 

Navýšení je nutné z důvodu častějších odběrů vzorků vody a větší náročnosti údržby vodojemu 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje cenu pro vodné na rok 2018 ve výši 52,85 Kč/m3 včetně DPH. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

         9)   Organizační řád obce   

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Organizační řád obce . 

Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Organizační řád obce Chrášťovice dle návrhu. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

10)   Výběr dodavatele na akci „Parkoviště před KD“ 

Starosta oslovil 3 firmy – Znakon a.s., GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. a Karel Toman  . Nejnižší 

nabídkovou cenu měla firma Karel Toman - 920 294,54 Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zadání zakázky „Parkoviště před KD“ firmě Karel Toman za 



nabídkovou cenu 920 294,54 Kč včetně DPH. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 

11)   Výběr dodavatele na akci „Rekonstrukce a rozšíření obecního vodovodu“ 

Hodnotící komise doporučuje vybrat firmu GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. s nejnižší nabídkovou 

cenou 3 987 078.- Kč včetně DPH. 

Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zadání zakázky „Rekonstrukce a rozšíření obecního vodovodu“ 

firmě Garanstav za nabídkovou cenu 3 987 078,- Kč včetně DPH. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 

12)    Pachty obecních pozemků 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení nové pachtovní smlouvy. 

Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Miroslavem Hradským dle předloženého 

návrhu. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Josefem Kováříkem dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu se Stanislavem Zeleným dle předloženého 

návrhu. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Josefem Polánkou dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 14: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Josefem Divišem dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 15: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Václavem Maňhalem dle předloženého 

návrhu. 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 16: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu se Zemědělským družstvem Třebohostice  dle 

předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 17: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Vladimírem Hoštičkou dle předloženého 



návrhu. 

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

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 18: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Pavlem Marouškem dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 19: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Hanou Kratochvílovou dle předloženého 

návrhu. 

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

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 20: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Pachtovní smlouvu s Miroslavem Lebedou dle předloženého 

návrhu. 

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

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 
 

 

Zasedání ukončeno ve 20:45 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 2. 2018 

Zapisovatelka: Markéta Vojtová 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé:  Pavlína Kůlová  ……..........……………………….. dne ……………………………….  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


