
Zápis ze zasedání č. 3/2022 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 18. 5. 2022 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 85/2022      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 20. 5. 2022 

Počet listů: 4                                          

 

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

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 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:06 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 Dodatek č. 2 ke smlouvě s TS 

Strakonice. 

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. Výběr dodavatele na akci ,, Fasáda na obecní budově v Klínovicích ´´ 

7. Parkoviště u hřiště 

8. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 

9. Dodatek č. 2 ke smlouvě s TS Strakonice 

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 

 

• Klínovice – zalité praskliny v asfaltu na návsi 

• ÚP – dokončují se změny – bude vyhlášeno veřejné projednání 

• Kontejner na textil je již v provozu 

• RE – use buňka předána do provozu – pro občany otevřena od června 

• Bylo dokončeno zatrubnění stoky 

• Byla dokončena výměna veřejného osvětlení 

• Proběhlo čištění požárních nádrží 

• Na hřišti proběhla instalace domečku a sběr kamene 

• Zásah JSDH u Maroušků 

• Polní mši 10.7. bude vést farář Dvořák 

• Kontrola ze SZIF na klubovnu proběhla v pořádku 

• Byla provedena revize hřišť 

• Probíhá kontrola FÚ na cestu k Vodákům a na střechu KD 

• Zatím nemáme přiřazené žádné občany z Ukrajiny 

• Zastupitelstvo JčK schvaluje výši dotace POV na fasádu v Klínovicích 

 

 

6)  Výběr dodavatele na akci ,, Fasáda na obecní budově v Klínovicích ´´ 

 

Starostka seznámila zastupitele s nabídkami od 3 zájemců na dodavatele fasády. Ceny jsou bez DPH.  

Martin Vaněk 1.091.628 Kč, Dušan Šareš 1.065.499 Kč a STA –VET PRO s.r.o. 943 887 Kč 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podepsat smlouvu s firmou STA –VET PRO s.r.o. za cenu 943 887 

Kč bez DPH na vyhotovení nové fasády na obecní budově v Klínovicích. 
 Výsledek hlasování: Pro: 7    Proti: 0    Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7)  Parkoviště u hřiště 

 

Starostka seznámila zastupitele, s vyhotovením parkoviště u hřiště. Povrch parkoviště by bylo z recyklátu a 

široké cca 6 m. S parkovištěm se může začít po kolaudaci nové kanalizace. 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice souhlasí se zpevněním parkoviště podél hřiště z recyklátu v šíři 6 m firmou 

Znakon a.s. za cenu 205 000,- Kč 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 



8)  Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 

 

Starostka seznámila zastupitele s legislativní nutností schválit kvůli letošním volbám počet zastupitelů pro 

příští volební období.  

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice stanovuje 7 zastupitelů pro volební období 2022-2026. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

9) Dodatek TS 

Starostka seznámila zastupitele, že vzhledem zvyšujícím se cenám pohonných hmot zdražily Technické služby 

Strakonice vjezd do obce z původních 2600 Kč na 2690 Kč bez DPH za každý vjezd do vsi.. 

Návrh usnesení č.7 

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

odstraňování komunálních odpadů. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

10) Došlé žádosti 

 

AMK Pačejov žádá o schválení trasy INVELT Rally Pačejov konané 1.10.2022 z Doubravice – Třebohostice 

- Chrášťovice – Doubravice – Třebohostice – Zadní Zborovice    

 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje průjezd obcí při INVELT Rally Pačejov konané 1.10.2022 z 

Doubravice – Třebohostice - Chrášťovice – Doubravice – Třebohostice – Zadní Zborovice    

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

Usnesení č. 8  bylo schváleno 

 

 

AMK Pačejov žádá o schválení trasy INVELT Rally Pačejov konané 2.10.2022 z Klínovic - Podolí – 

Klínovice – Podolí – Chrášťovice – Leskovice – Láz – Chrášťovice 

 

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje průjezd obcí při INVELT Rally Pačejov konané 2.10.2022 

z Klínovic - Podolí – Klínovice – Podolí – Chrášťovice – Leskovice – Láz – Chrášťovice 

 

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

Usnesení č. 9  bylo schváleno 

 

 

Miloslav Kopta vznesl požadavek o omezení hluku v neděli. Obec by mohla vytvořit vyhlášku, která by 

omezovala hluk v obci. Tuto vyhlášku by muselo chválit Ministerstvo vnitra, ale samotné vymáhání a 

dodržování této vyhlášky by měla na starost obec. Zastupitelé s vydáním vyhlášky převážně nesouhlasí, 

prozatím starostka vyhlásí žádost, aby občané omezili v neděli hluk (např: sekačky, křovinořezy nebo 

motorové pily) na minimum. 

 



11)  Různé 

Na hřiště bude umístěn nový koš 

 

   

Zasedání ukončeno ve 20:01hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 5. 2022 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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


