
Zápis ze zasedání č. 5/2019 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 29. 5. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 114/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 31. 5. 2019 

Počet listů: 5                                          

 

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

Roman Vodák 

Omluveni:  

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: 19:03 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Josefa Blatského a Pavla Dubědu a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Josefa Blatského a Pavla Dubědu a zapisovatelkou 

Ing. Pavlínu Kůlovou.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Blatský, 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. Prodej pozemků 

9. Směna pozemku hřiště 

10. Projekt - ČOV 

11. POV 2019 

12. Zpráva o uplatňování územního plánu 

13. Došlé žádosti 

14. 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 

 

• V letošním rozboru pitné vody klesla hodnota Acetochloru ESA a pesticidních látek, ale stále jsou 

hodně nad limitem 

• 1.května proběhlo v obci sázení okrasných keřů a sečení, akce se účastnilo 27 občanů a všem patří 

velké poděkování 

• Vladimír Hoštička – věnuje obci kůru a substrát v celkové výši 1088 Kč na údržbu růží před domem 

č.p. 38 

• byla provedena reklamace části dětského hřiště (trampolína, stůl na stolní tenis a lezecké prvky) 

• na vodojem se zpracovává posudek a na základě posudku bude uplatněna reklamace 

• obec dostala dotaci Jihočeského kraje ve výši 33.000 Kč na opravu hasičské stříkačky PS 12 

• proběhne reklamace cesty na Klínovice 

• řeší se reklamace propadu vozovky u Koptů – výkop po vodovodu 

 

6)   Schválení závěrečného účtu 

Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2018, a to bez výhrad. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Chrášťovice za rok 2018 bez výhrad a přijímá  nápravná 

opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2018.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 7)  Účetní uzávěrka 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2018. 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2018. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 8) Prodej pozemků 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 6/2018 dne 25.6.2018 usnesením č. 9 schválilo záměr na 



prodej části pozemku KN 2192/5 v k.ú. Chrášťovice. Po vyhotovení  GP 183-77/2013 byla z parcely KN 

2192/5 oddělena pozemková parcela KN 2192/24 a pozemková parcela KN 2192/25 vše v k.ú. Chrášťovice. 

Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byl pouze Ing. Václav Kučera, který nechal vypracovat geometrický plán. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 2192/24 o výměře 30 m2 a pozemkovou parcelu KN 

2192/25  o výměře 3 m2, která vznikla na základě GP 183-779/2013 za cenu 100 Kč/m2 (tj. celkem 3300 Kč) 

panu Ing. Václavu Kučerovi. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 6/2018 dne 25.6.2018 usnesení č. 12 schválilo záměr na prodej 

části pozemku KN 148/12 v k.ú. Chrášťovice. Po vyhotovení  GP 268-190003/2019 byla z parcely KN 148/12 

oddělena pozemková parcela KN 148/31 vše v k.ú. Chrášťovice. Záměr byl řádně vyvěšen. Zájemce byl pouze 

Lukáš Kučera. 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice prodává parcelu KN 148/31 o výměře 143 m2, která vznikla na základě GP 

268-190003/2019  za cenu 100 Kč/m2 (tj. celkem 14300 Kč) panu Lukášovi Kučerovi. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

9) Směna pozemku hřiště 

Jedná se o směnu pozemků 3448 (pozemek plánovaného hřiště) o výměře 8375 m2 – ostatní plocha – 

sportoviště a rekreační plocha ve vlastnictví obce Chrášťovice za pozemky (současné hřiště) 1801/17 o výměře 

3362 m2 trvalý travní porost, 1801/8 o výměře 456 m2 ostatní plocha – jiná plocha a pozemek 1801/18 o 

výměře 889 m2 ostatní plocha – jiná plocha ve vlastnictví Hoštička Miloslav. Podmínky pro směnu jsou 

vybudování nového odběrného místa elektřiny – obě strany mají zažádáno a zaplaceno nové odběrné místo. 

Obec má určit cenu za kterou se přístřešky postavené na pozemku 1801/8 a 1801/18 odkoupí. Bude probíhat 

další jednání. 

 

10) Projekt - ČOV 

Starostka informovala zastupitelstvo o možnosti vybudování kořenové čističky v obci.  

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje vyhotovení projektové dokumentace na kořenovou čističku se 

stávající kanalizací. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

11) POV 2019 

Obec získala dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 280.000 Kč na opravu bývalé 

školy v Klínovicích. Dle předloženého rozpočtu od firmy BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o. jsou nabízené 

stavební práce ve výši 627.836 Kč.  

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou BOHEMIA KONSTRUKT s.r.o. na 

akci „Stavební úpravy objektu č.p.26  Klínovice“ za celkovou cenu 627 836,- Kč včetně Dph. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

12) Zpráva o uplatňování územního plánu 



Starostka informovala, že schůzka s projektantkou proběhne příští týden. O změnu územního plánu zatím 

žádají Vrána Pavel, Podhorský Josef, Vojta Petr, Duběda Pavel, Vodák Roman.  

 

 

13) Došlé žádosti 

 

 Směna části pozemku KN 165/1 (vlastník Obec Chrášťovice) za část pozemku KN 158 (vlastník Alena 

Švihovcová) vše k.ú. Chrášťovice. 

Paní Alena Švihovcová podala žádost o odkup části pozemku KN 165/1 k. ú. Chrášťovice. Část pozemku KN 

165/1 je přeplocena a je na něm postavena kolna. Zastupitelé navrhují směnit tuto část za severní roh pozemku 

KN 158 (roh u stodoly Pavla Klečků) k. ú. Chrášťovice dle dřívější ústní dohody s p. Švihovcovou. 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o směnu části pozemku KN 165/1 za část pozemku KN 158.  

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

Rybářský spolek Chrášťovice žádá o dar ve výši 5000 Kč 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 5000 Kč pro Rybářský spolek Chrášťovice 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

Myslivecký spolek Kamenná Chrášťovice žádá o dar ve výši 5000 Kč 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 5000 Kč pro Myslivecký spolek Kamenná Chrášťovice 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Myslivecký spolek Kamenná Chrášťovice žádá o dotaci ve výši 3000 Kč na střelecký den konaný 22.6 

Návrh usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 3000 Kč pro Myslivecký spolek Kamenná Chrášťovice 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

13) Různé 

Pavel Duděda informoval starostku i zastupitelstvo obce o problému školení velitele zásahové 

jednotky. Návrh Hoch Vladimír – velitel zásahové jednotky obce.  

 

Zasedání ukončeno ve 20:17 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 31. 5. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

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

 

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

 

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



 

 

 

 

 

 


