
Zápis ze zasedání č. 5/2020 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 19 .8. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

Naše číslo jednací: OUCH 121/2020      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 24. 8. 2020 

Počet listů: 4                                          

 

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

Omluveni: 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 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:04 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 4,    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 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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1040010965/032 

7. Pachty obecních pozemků 

8. Žádost o dotaci přes MAS Strakonicko v rámci Programu rozvoje venkova 

9. Neinvestiční dotace pro JSDH obce Jihočeského kraje 

10. Rozpočtové opatření 

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 

 

• Obec obdržela kompenzační bonus ve výši 330.000 Kč za krácení peněz ze státního rozpočtu 

způsobené COVID 19 

• Žádost o RE-USE buňku se rozšířila o nákup myčky a opakovaně použitelné nádobí 

• Obec má stavební povolení na multifunkční hřiště a probíhá výběrové řízení, které se uzavře 3.9.2020 

• V Klínovicích by mohl stát pomník obětem 1. světové války – probíhá jednání s ministerstvem vnitra 

a podmínkách zřízení nového pomníku 

• Vodojem – jedna nádrž je již převzata firmou Čevak i obcí a nyní probíhají práce na druhé nádrži 

• Obec jedná o vyhotovení nové lesní tůně nad rybníkem Louže 

 

 

6)  Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. PI-1040010965/032 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení nového věcného 

břemene č. PI-1040010965/032 pro společnost E-ON a.s. v k.ú. Chrášťovice 

 

Návrh usnesení č. 4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro 

společnost E-ON a.s. č. PI-1040010965/032  v k.ú. Chrášťovice  

 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

7) Pachty obecních pozemků 

 

Starostka seznámila zastupitele s končící platností pachtovních smluv s jednotlivými pachtýři.  Dále 

doporučuje do pachtovních smluv dát podmínky o množství používaných hnojiv v ochranných pásmech vod 

a rychlého odvozu sklízené senáže.  

 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na pacht obecních zemědělských pozemků. 

 

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

Usnesení č. 5  bylo schváleno. 

 

8) Žádost o dotaci přes MAS Strakonicko v rámci Programu rozvoje venkova 

 

Starostka seznámila zastupitele s možností čerpat dotaci ve výši 80%. Navrhla udělat nový rozvod elektřiny, 

včetně nových světel za částku 62.000 Kč. V rámci rekonstrukce by byla pořízena nová kuchyňská linka za 



cenu 39.000 Kč, nová reprobedna za cenu 10.000 Kč a nové vymalování za cenu 11.000 Kč vše v dolní 

místnosti ve škole v Chrášťovicích. Celková cena 130.000 Kč – účast obce 28.000 Kč 

 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Strakonice na akci „Společenská 

klubovna  Chrášťovice . 

 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

9) Neinvestiční dotace pro JSDH obce Jihočeského kraje 

 

Starostka seznámila zastupitele s neinvestiční dotací pro zásahovou jednotku obce. Obec získala dotaci ve 

výši 29.000 Kč. Po dohodě s JSDH navrhuje zakoupit na  3* zásahový oblek, 2* zásahová helma, 1* 

zásahová obuv, 2* rukavice a 2* svítilna. 

 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje nákup vybavení pro zásahovou jednotku obce u firmy Jiřina 

Jiskrová ze Sedlice.  

 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

10) Rozpočtové opatření 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření č. 10 

 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje  rozpočtové opatření č.10 

 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

11) Různé 

   

Paní Hronová Ivona podala žádost o odkup pozemku  KN 2192/38 dle GP č. 296-192100/2020 v k.ú. 

Chrášťovice před svým domem č.p. 45. 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části pozemku 2192/38 vše v k.ú. Chrášťovice   

 

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

Usnesení č. 9 nebylo schváleno. 

 

Josef Blatský upozornil, že nad rybníkem Chválovec jsou uschlé stromky, způsobené navážením siláží. Obec 

se domluví s majitel pozemku na úhradě škody a výsadbě nových stromků. 

  

Zasedání ukončeno ve 20:10 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 8. 2020 

 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 

 



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

 

 

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

 

 

 

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

 


