
Zápis ze zasedání č. 4/2021 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 23. 6. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 104/2021     Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 25. 6. 2021 

Počet listů: 5                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Pavel Duběda, Roman Vodák 

Nepřítomen: Josef Blatský 

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: 19:12 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Miloslava Koptu a Pavla Dubědu a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

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

Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 4,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Kopta, Duběda) 

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. 

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. Schválení závěrečného účtu 

7. Účetní závěrka 

8. Zpráva o uplatňování územního plánu Chrášťovice 

9. Společenská místnost Chrášťovice 

10. Čištění odpadních vod Klínovice 

11. 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 

 

• Vodojem – ČEVAK přetěsní poslední prostupy mezi nádržemi a poté bude provedena zátopová 

zkouška 

• Objekt skladů – tento týden by se měl dělat krov z vazníků a příští týden střecha 

• POV na oplocení sportovního areálu – realizace oplocení v srpnu 

• Národní sportovní agentura vypsala dotace na sportovní areály pro obce do 3000 obyvatel v max. 

výšce 800.000 Kč s dotací ve výši 80% 

• Zatrubnění stoky – dle rozpočtu by zatrubnění stoky cca 100 m stálo 871.000 Kč 

• ČSAD ST TRANS – prohrálo výběrové řízení na zajištění linkové dopravy – od 6/2022 ji budou 

zajišťovat ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 

• České Budějovice plánují spalovnu komunálního odpadu ZEVO Vráto (zařízení na energické využití 

odpadu)  - město Strakonice a město Písek uvažují o vlastní spalovně v Písku 

 

 

6)   Schválení závěrečného účtu 

Návrh Závěrečného účtu obce byl zveřejněn na úřední desce od 28. 05. 2021 do 24. 06. 2021. Byly zveřejněny 

účetní výkazy a zpráva o kontrole hospodaření, kterou provedl auditor Krajského úřadu. Při kontrole nebyly 

zjištěny žádné chyby ani nedostatky. 

Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice projednalo a schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce 

za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 7)  Účetní závěrka 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2020. 

 

Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2020. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 8) Zpráva o uplatňování územního plánu Chrášťovice 

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, oddělení územního plánování předložil Zastupitelstvu obce Chrášťovice 

materiál ke schválení Zprávy o uplatňování ÚP Chrášťovice, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 

1 ÚP Chrášťovice. 

Návrh usnesení č. 6:  

Zastupitelstvo obce Chrášťovice po projednání:  

I) Bere na vědomí Zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Chrášťovice  



II) Souhlasí se způsobem zohlednění připomínek, vyjádření a podnětů vzešlých z projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování územního plánu Chrášťovice 

III) Schvaluje v souladu s § 6 odst. (5) písm. e) v kombinaci s § 55 odst. (1) a obdobným použitím § 47 odst. (5) 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, Zprávu o uplatňování územního plánu Chrášťovice.  

IV) Rozhoduje dle § 6 odst. (5) písm. a) a v návaznosti na § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti o 

pořízení Změny č. 1 územního plánu Chrášťovice na základě Zprávy o uplatňování územního plánu, a to 

zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona  

V) Žádá Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, jako orgán územního plánování, o pořízení Změny č. 1 

územního plánu Chrášťovice na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Chrášťovice, a to 

zkráceným postupem  

VI) Volí dle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona, určeného člena zastupitelstva Markétu Vojtovou (dále jen 

určený zastupitel) pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 1 územního plánu Chrášťovice 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

9) Společenská klubovna Chrášťovice 

Starostka seznámila zastupitele s nabídkami na novou elektroinstalaci ve společenské místnosti bývalé školy 

v Chrášťovicích. Nabídky podaly :  

 

ASETECH PRO s.r.o. cena 83.683,60 včetně DPH,  

ELBES PRAHA s.r.o. cena 95.808 Kč včetně DPH 

Mikrosystem fh s.r.o. cena 92.598 Kč včetně DPH 

Starostka doporučuje vybrat nejlevnější nabídku firmu  ASETECH PRO s.r.o. cena 83.683,60 včetně DPH 

 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou ASETECH PRO s.r.o. na 

elekromontážní práce na akci „Společenská klubovna Chrášťovice.  

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Starostka seznámila zastupitele s nabídkami na novou kuchyňskou linku ve společenské místnosti v bývalé 

školy v Chrášťovicích.  Nejnižší nabídku podal pan Slavík 45. 975,- Kč.  

Luboš Homolka cena 54 630,- 

Pavel Slavík cena 45 975,- 

Václav Vacek 47 305,- 

 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zadání zakázky na kuchyňskou linku ve společenské klubovně 

v Chrášťovicích  Pavlovi Slavíkovi.  

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

          10) Čistírna odpadních vod v Klínovicích 

Starostka na základě požadavku občanů Klínovic na vlastní čističku, seznámila zastupitele s projektem na 

stabilizační nádrže z roku 2016 (rozpočet v roce 2016 - 3 700 000,- Kč). Ty by podle projektu sloužily pouze 

k dočišťování a stabilizaci a každý stavebník by dál musel řešit čištění odpadních vod individuálně. Dle 

vyjádření Jihočeského kraje se vzhledem k velikosti části obce nedoporučuje centrální kořenová čistička, 

která by musela být spojena ještě s dalším technickým vybavením. Okolní obce (Třebohostice, Zadní 

Zborovice, Osek) z části přispívají na pořízení domovní čistírny.  Na konci roku má být vyhlášena dotace 



pro obce do 50 obyvatel na vybudování domácích čističek. Zastupitelstvo se tím bude dál zabývat. 

 

11) Různé 

 

Zastupitelé se dohodli, že kolem multifunkčního hřiště udělají chodník 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:27 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


