
Zápis ze zasedání č. 6/2018 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 20. 6. 2018 v zasedací místnosti v Klínovicích  

 
Naše číslo jednací: OUCH 140/2018      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 25. 6. 2018 

Počet listů: 4                                          

 
Přítomni: Josef Blatský, Markéta Vojtová, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Pavel Vojta, Roman Vodák, Ing. 

Kamil Lojík 

Hosté: Gabriela Blatská, Milena Maroušková, Stanislava Chourová, Krejčová, Pavlík, Chlad 
 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je 

usnášeníschopné, neboť je přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:25 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Pavla Vojtu, Ing. Kamila Lojíka a zapisovatelkou  Markétu Vojtovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Vojtu, Ing. Kamila Lojíka a  zapisovatelkou 

Markétu Vojtovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdrželi se 2 (Lojík, Vojta) 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

 

          3)  Schválení navrženého programu 

Starosta seznámil 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: 

1.  Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení navrženého programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Informace starosty obce 

6. Smlouva o zápůjčce 

7. Smlouvy o zřízení věcného břemene  

8. Výběr dodavatele na akci „Dětská hřiště v obci Chrášťovice a Klínovice“ 

9. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018-2022 

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 starosty obce  

− oprava střechy garáže stála cca 20 000,- Kč 

− Poslanecká sněmovna schválila návrh znaku a praporu obce 

− při dopravní nehodě 1.6.2018 došlo ke škodě na autobusové zastávce a informační tabuli v 

Chrášťovicích ve výši cca 70 000,- 



− do vodojemu zatéká, je potřeba ho přetěsnit speciálním tmelem 

− obec nedodržela termín realizace akce „Vodojem Chrášťovice“ a finanční úřad s ní zahájil správní 

řízení 

− asfalt na Doubravici stál nakonec 326 000,- Kč 
 

           6)   Smlouva o zápůjčce 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o zápůjčce od Jihočeského vodárenského svazu na 

částku 1 000 000,- Kč s dobou splatnosti 5 let. 

Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o zápůjčce SP 3_2018 s Jihočeským vodárenským 

svazem. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

7) Smlouvy o zřízení věcného břemene 

Zastupitelům byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZP-014330048221/001 mezi obcí a 

firmou E.ON Distribuce, a.s. z důvodu stavby enegetického zařízení  „Příp.STL Chrášťovice, č. p. 69“ 

Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.  ZP-014330048221/001 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Zastupitelům byla předložena Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330048270/001 mezi obcí a 

firmou E.ON Distribuce, a.s. za účelem umístění distribuční soustavy kabel NN při akci „Chrášťovice – 

parc. č. 3366, kabel NN“ 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.  PI-014330048270/001 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 

          8)   Výběr dodavatele na akci „ Dětská hřiště v obci Chrášťovice a Klínovice“ 

Starosta předložil zastupitelům Protokol o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Dětská hřiště v obci 

Chrášťovice a Klínovice“ a navrhuje zadat zakázku firmě TEWIKO systems, s.r.o. s nejnižší nabídkovou 

cenou 665 258,- Kč včetně Dph. 

Návrh usnesení č. 7: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zadání zakázky „Dětská hřiště v obci Chrášťovice a Klínovice“ 

firmě TEWIKO systems, s.r.o. Za cenu 665 258,- Kč včetně Dph. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 

9) Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2018 - 2022 

Podle zákona o obcích  počet zastupitelů na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem 

zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích. Starosta navrhuje 

zachovat 7 členů zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení č. 8: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice stanovuje pro volební období 2018 – 2022  7 členů zastupitelstva obce.. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

10)  Došlé žádosti 

Ing. Václav Kučera žádá o odprodej pozemku p. č. 2192/24 o výměře 30 m2 a pozemku p.č. 2192/25 o 

výměře 3 m2 , oba vzniknou oddělením od pozemku p. č. 2192/5 k. ú. Chrášťovice dle předloženého 

geometrického plánu. 

Návrh usnesení č. 9: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na prodej pozemku p. č.  2192/24 a pozemku p. č. 2192/25 



oddělených od pozemku p. č. 2192/5 k. ú. Chrášťovice o celkové výměře 33 m2  

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Ing. Václav Kučera nabízí k odprodeji pozemky v jeho vlastnictví, na kterých je místní komunikace. Jedná 

se o pozemek díl „b“ oddělený z pozemku p. č. 149 o výměře 34 m2 a pozemek díl „c“ oddělený z pozemku 

p. č. 150/2 o výměře 27 m2. (zatáčka u č. p. 90). Dále se jedná o pozemek p. č. 148/23 oddělený z pozemku 

148/4  o výměře 362 m2 (zatáčka u č. p. 97) všechny  k. ú. Chrášťovice. Za tyto pozemky navrhuje kupní 

cenu 100,- Kč/m2 

Návrh usnesení č. 10: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje nákup pozemku  p. č. 148/23 oddělený z pozemku 148/4  o výměře 

362 m2  k. ú. Chrášťovice za cenu 100,- Kč/m2 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 11: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje nákup pozemku díl „b“ oddělený z pozemku p. č. 149 o výměře 

34 m2 a pozemku díl „c“ oddělený z pozemku p. č. 150/2 o výměře 27 m2. (zatáčka u č. p. 90) za cenu 100,- 

Kč/m2 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

Lukáš Kučera žádá o odprodej pozemku p. č. 148/22 odděleného z pozemku p. č. 148/12  o výměře 162 m2 . 

k. ú. Chrášťovice dle předloženého geometrického plánu. 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr na prodej pozemku p. č. 148/22 odděleného z pozemku p. 

č. 148/12  o výměře 162 m2.k. ú. Chrášťovice dle předloženého geometrického plánu. 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 

            11) Různé 

- zástupkyně firmy Lika představila nabídku jejich firmy – prapory a znaky obce 
Zasedání ukončeno ve 20:45 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 6. 2018 

Zapisovatelka: Markéta Vojtová 

 

 

 

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

 

 

Ověřovatelé:  Pavel Vojta …... …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

 

                        Kamil Lojík   …...………………………………… dne ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


