
Zápis ze zasedání č. 3/2021 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 26. 5. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

 

Naše číslo jednací: OUCH 92/2021      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 28. 5. 2021 

Počet listů: 4                                          

 

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

Roman Vodák 

Omluveni:  

Hosté: Milena Maroušková, Antonín Vopalecký, Karel Horňák, Jaroslav Vrána, Pavel Neuberger, Viktor Chlad 

 

          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: 19:04 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

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

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

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

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Lojík, Blatský) 

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 bod : Rozpočtové opatření 

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. Zpráva o uplatňování územního plánu Chrášťovice 

7. Oprava cest 

8. Společenská klubovna Chrášťovice 

9. Rozpočtové opatření 

10. Došlé žádosti 

11. 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 

 

• Přišlo rozhodnutí z MMR o poskytnutí dotace na ,,Objekt skladů p.č. st. 53“ 

• Objekt skladů na p.č. st. 53 demolice je hotová a začíná se stavět nový objekt 

• Je hotový projekt na zatrubnění stoky u budoucího hřiště – vyřizuje se stavební povolení 

• POV Jčk – obci byla schválena dotace ve výši 280.000 Kč na oplocení 

• Ve vodojemu se  opravuje armaturní komora, izolace odvětrávání – bude následovat zátopová zkouška 

• V místnosti zásahové jednotky (dříve čekárna doktorky) byli udělány nové betonové podlahy a 

položena dlažba 

• Černá skládka v Klínovicích - řeší MÚ Strakonice ( odbor životního prostředí a vodoprávní úřad) 

• Obec udělala grafický návrh na vratné kelímky 

• Obec se zapojila do soutěže Jihočeského kraje 5 let s POV  

 

 

6)  Zprávu o uplatňování územního plánu 

 

Starostka seznámila zastupitele, že podklady byly zpracovatelem dodány na obec v den konání zastupitelstva 

tj. 26.5.2021 v 18:00. Starostka ani zastupitelé neměli možnost prostudovat Zprávu o uplatňování územního 

plánu, a proto starostka tento bod přesunuje do dalšího zastupitelstva. 

  

7) Oprava cest 

 

Starostka seznámila zastupitele s opravou cesty od rybníku Nový k rybníku Louže za celkovou cenu 200.000 

Kč bez DPH v celkové délce 450 m cesty a s opravou cesty přes hráz u rybníka Nový za cenu 113.000 Kč bez 

DPH vše firmou ZNAKON a.s. 

8) Společenská klubovna Chrášťovice 

 

Starostka seznámila zastupitele, že do příštího zastupitelstva budou připraveny podklady na výběrové řízení 

na klubovnu v dolní místnosti školy v Chrášťovicích. Výběrové řízení musí být na vše nad 20.000 Kč dle 

podmínek dotace SZIF. 

 

 

9) Rozpočtové opatření 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 6 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje  rozpočtové  opatření č.6 

 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno 



10) Došlé žádosti 

 

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

 

Návrh usnesení č.5 

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

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

Usnesení č. 5  nebylo schváleno 

 

AMK Pačejov žádá o schválení trasy INVELT Rally Pačejov konané 2.10.2021 ze Zadních Zborovic – 

Třebohostice - Doubravice – Chrášťovice – Láz  - Leskovice   

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě obce, s jejich uzavírkou, 

navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v sobotu dne 2.10.2021 v uvedeném úseku tratě 

rychlostní zkoušky: Zadní Zborovice – Třebohostice- Doubravice- Chrášťovice- Láz- Leskovice 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno 

 

AMK Pačejov žádá o schválení trasy INVELT Rally Pačejov konané 3.10.2021 ze Podolí – Klínovice – Podolí 

– Chrášťovice 

 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice souhlasí s průjezdem po komunikacích ve správě obce, s jejich uzavírkou, 

navrženou objížďkou a zvláštním užíváním komunikací v neděli dne 3.10.2021 v uvedeném úseku tratě 

rychlostní zkoušky Podolí – Klínovice – Podolí – Chrášťovice 

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

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

11) Různé 

 

Zástupci  Klínovic vznesli požadavek na čištění odpadních vod v části obce Klínovice. Varianty 

jsou 2, a to centrální kořenová čistička nebo každé č.p. s lokální čističkou. Starostka zjistí o 

proveditelnosti obou variant. 

 

Zástupci Klínovic žádají, aby na škole byla vyhotovena původní štuková výzdoba a ne klasická ,, 

rovná“ fasáda.  

 

Nový pomník padlých hrdinů v Klínovicích – chybí dohledat datum narození u třech padlých 

vojáků. 

Zasedání ukončeno ve 20:20 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 5. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

Ověřovatelé:   Ing. Kamil Lojík             …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

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



 

 


