
Zápis ze zasedání č. 7/2020 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 14. 10. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 137/2020      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 14. 10. 2020 

Počet listů: 4                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Roman Vodák, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, 

Pavel Duběda 

Omluveni:  

Hosté: Milena Maroušková, Vladimír Hoštička 

 

          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: 19:04 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Dubědu, Ing. Kamila Lojíka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Dubědu a Ing. Kamila Lojíka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Duběda, Lojík) 

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. Pachty obecních pozemků 

7. Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací 

8. Došlé žádosti 

9. 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 

 

 

• Byly zakoupení zásahové obleky z dotace JSDH – dotace činila 29.000 Kč, spoluúčast obce byla 

18.808 Kč 

• Avie má nové STK 

• 2.10. byla MAS Strakonicko z.s. doporučena k realizaci ,, Společenská klubovna Chrášťovice“ 

• 13.10. proběhla schůzka k projednání návrhu ochranných pásem pitné vody, zúčastnili se všichni 

pozvaní (pan Hoštička, pan Diviš, Čevak). Bylo domluveno zatravnění 2. ochranného pásma – 

pesticidy se měří poslední 3 roky pro závěr zda se situace zlepšuje nebo zhoršuje musí být dané území 

kontrolováno po dobu nejméně 5 let 

• Ve vodojemu je opravená druhá nádrž – oprava nebyla provedena v požadované kvalitě a bude podána 

reklamace proti prasklinkám a odlupující se barvě 

• Nástřešák na ,, Dubědovně“ byl demontován a usazen nový sloup 

• Firma Tewiko systems s.r.o. začne příští týden se stavbou ,, Multifunčního hřiště“ 

• Poklop na studnu k objektu bývalé školy v Klínovicích byl objednám 

• Na schody před školou v Klínovicích se zpracovává cenová nabídka 

• Do společenské místnosti bývalé školy v Klínovicích byly přikoupeny dva stoly 

• POV 2021 – stejné podmínky jako minulý rok max. výše dotace 300.000 Kč  

• Rally klub Pačejov dal obci dar ve výši 10.000 Kč 

• Stav bankovních účtů KB 4.428.000 Kč, ČNB 781.000 Kč 

• MMR dotace 2021 např: oplocení nového hřiště 

 

 

 

6)  Pachty obecních pozemků 

 

Starostka, místostarosta, zastupitelé se 29.9. sešli s panem Josefem Divišem a panem Vladimírem Hoštičkou,  

aby se domluvili na propachtování pozemků kolem obecních vrtů a o pozemky u Slatiny.  Starostka předložila 

návrh aby byly sníženy pachty na 1000 Kč/ha na pozemcích, které nejsou strojně obdělavatelné a déle snížit 

pacht na 1000 Kč/ha na pozemcích v ochranných pásmech vod, kde je zakázáno jakékoliv hnojení a nechávání 

posklizňových zbytků. Pozemky strojně neobdělavatelné : pachtýř Hana Kratochvílová p.p.č. 3581 k.ú. 

Chrášťovice o výměře 15.353 m2, pachtýř Vladimír Hoštička p.p.č. 3342 k.ú. Chrášťovice o výměře 35.798 

m2. Pozemky v ochranném pásmu vod určené pouze pro sečení : pachtýř Josef Diviš p.p.č. 3373, 3375, 3376, 

3378 v k.ú. Chrášťovice v celkové výměře 16.779 m2.  Pozemek p.č. 3060 o výměře 29329 m2 v k.ú. 

Chrášťovice má propachtovaný pan Josef Diviš.  



 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dodatek Pachtovní smlouvy s Hanou Kratochvílovou dle 

předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dodatek Pachtovní smlouvy s Vladimírem Hoštičkou dle 

předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje  Pachtovní smlouvu s Josefem Divišem dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

  

7) Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení smlouvu na zimní údržbu obce Chrášťovice a Klínovice. 

Údržbu bude vykonávat Vladimír Hoštička ve snížené hodinové sazbě  600 Kč/hod. 

 

Návrh usnesení č.7 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací ve vlastnictví obce Chrášťovice s 
Vladimírem Hoštičkou za hodinovou sazbou 600 Kč/hod. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

8) Došlé žádosti 

 

Žádost a příspěvek na činnost záchranné stanice Makov  

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek na činnost záchranné stanice Makov 

Výsledek hlasování: Pro: 0   Proti: 6  Zdrželi se: 1 (Vojtová)  

Usnesení č. 9 nebylo schváleno. 

 

Kökény Petr a Kökényová Jana podali žádost o odkup části pozemku KN 3618 v k.ú. Chrášťovice za  domem 

č.p. 46 dle přiložené situace. Zastupitelstvo se sejde na místě. 

 

9) Různé 

 

POV 2021 –  návrh udělat fasádu na bývalé škole v Klínovicích 

Chrášťovická zahrádka  - občané se již hlásí k adopci stromků 

 

Zasedání ukončeno ve 19:51 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 10. 2010 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 



 

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

 

 

Ověřovatelé:   Duběda Pavel               …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

 

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

 

 


