Zápis ze zasedání č. 7/2021
Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75, 386 01 Strakonice
Konaného 6. 10. 2021 v budově bývalé školy v Klínovicích
Naše číslo jednací: OUCH 153/2021
Počet listů: 4

Vyřizuje: Vojtová

Datum: 8. 10. 2021

Přítomni:, Markéta Vojtová, Ing. Kamil Lojík, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, Pavel Duběda,
Roman Vodák
Hosté: Milena Maroušková, Antonín Vopalecký, Karel Horňák, Jaroslav Vrána, Pavel Vrána, Gabriela Blatská, Anna
Blatská, Alena Krejčová a Radek Zoch

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: 19:07 hodin.

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Romana Vodáka, Ing. Kamila Lojíka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu
Kůlovou.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Romana Vodáka, Ing. Kamila Lojíka a
zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.
Výsledek hlasování: Pro 5, Proti 0, Zdržel se 2 (Vodák, 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. Pacht obecního pozemku
7. Oprava komunikace
8. Obecně závazné vyhlášky - odpady
9. POV na rok 2022
10. Došlé žádosti
11. Různé
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0,
Usnesení č. 2 bylo schváleno

Zdrželi se 0

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 1 (Blatský)
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
5) Informace starostky obce
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na vodojemu byla provedena zátopová zkouška – bez zatékání. Celý vodojem byl znovu shora
izolován a byla provedena nová drenáž. Ředitel Čevaku a.s. řeší s firmou Hydrokov zkušební
napuštění, dezinfekci, revizní zprávy a poté technologové Čevaku vydají stanovisko k provozu
Firmou ROADLINE s.r.o. bylo opraveno cca 1000 m prasklin v obecních kumunikací za cenu 120.000
Kč
Rally proběhla bez větších škod na majetku obce
Před novostavbou RD Lukáše Kučery bude přesunuta lampa VO na pozemek obce – kvůli výstavbě
nového plotu
Objekt skladů – hotová okna, dveře, elektroinstalace a omítky zatím prostavěno 1.460.000 Kč
Na bankovním účtu obce máme KB 3.400.000 Kč a ČNB 997.000 Kč
V pondělí 4.10. proběhla kontrola Krajského úřadu na dotaci na ,, Multifunční hřiště“ – kontrola
proběhla bez závad
SDH – členové zásahové jednotky dokončili rekonstrukci zásahové místnosti. Vybavení bylo hrazeno
z dotace SZIF a činila 80 % z nákladů 58.500 Kč. Zbytek ceny tj. 20% uhradí SDH.
Společenská klubovna Chrášťovice – hotová elektroinstalace, nová výmalba, kuchyňská linka se bude
montovat 18. až 20.10
Obec zakoupila nový ozvučovací systém (stejná dotace jako společenská klubovna Chrášťovice)
Sběrný den velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude 16.10 a 17.10, kontejner bude pouze
v Chrášťovicích. Otevřeno SO 8:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 a NE 8:00 – 11:00
Druhý ročník ,, Chrášťovické zahrádky“ – adopce stromků bude stát 200 Kč
18.10. – Proběhne audit obce
Od 1.10. spuštěn systém včasného varování – výstraha pro dané území např. povodně, záplavy, vítr
30.9. vyhlásilo MŽP dotaci na domovní čistírny odp. vod pro obce do 50 obyvatel (Klínovice 47)
Doporučujeme registraci do aplikace Mobilní rozhlas – info z obce, ankety, důležité informace
SMOJK – RE-USE buňky bude o cca 100.000 Kč vyšší spoluúčast

6) Pacht obecního pozemku
Starostka seznámila zastupitele, že k pachtu na pozemek KN 95/2 pro obec Chrášťovice a k.ú. Klínovice se
nikdo jiný nepřihlásil než Pavel Vrána a Antoním Vopalecký ml. Pacht pozemku byl dosud za 1 Kč za rok a
údržbu rybníčka a přilehlého okolí.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje pachtovní smlouvu pro Pavla Vránu a Antonína Vopaleckého ml.
na pozemek KN 95/2 v k.ú. Klínovice za cenu 1 Kč za rok včetně údržby rybníčka a přilehlého okolí.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

7) Oprava komunikace
Starostka seznámila zastupitele s opravou sjezdu a vybudováním nového asfaltu na parcele KN 2036/8 k.ú
Chrášťovice. Nabídková cena za asfalt a práci bez štěrkového lože cesty činí 375.900 Kč. Zastupitelé přišli
s návrhem místo asfaltu použít recyklát nebo pod asfalt položit štěrkové lože pro delší trvanlivost komunikace.
8) Obecně závazné vyhlášky – odpady
Starostka navrhuje schválit úpravu smlouvy s Technickými službami Strakonice. Změnit frekvenci vyvážení
1 za 14 dní po celý rok. Do stávající vyhlášky přidat recyklaci kovů a rostlinných olejů. Dále přidat druhé
sběrné místo v Chrášťovicích v bývalé ,, mlékárně“. Změnit frekvenci vyvážení 1 za 14 dní po celý rok. Obec
doplácí za odpad více než 200.000 Kč za rok.
Návrh usnesení č.5
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje úpravu smlouvy s Technickými Službami Strakonice na vyvážení popelnic 1 x
za 14 dní po celý rok.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zdrželi se: 0

9) Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2022
Starostka předložila zastupitelstvu návrh zařazení fasády školy v Klínovicích do Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje na rok 2022. V tomto programu je výše dotace max. 300.000 Kč při celkové ceně 500.000
Kč tj. 60 % je dotace od Jihočeského kraje a 40% jsou prostředky obce. Karel Horňák zjistí cenu nové fasády
v původním vzhledu bývalé školy.
10) Došlé žádosti
10a) Žádost Preventu o příspěvek na činnost ve výši 2854 Kč
Návrh usnesení č.6
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek ve výši 2854 Kč pro Prevent 99 z.ú.

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 7 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 nebylo schváleno
10b) Žádost záchranné stanice MAKOV
Záchranná stanice MAKOV žádá o příspěvek na činnost.
Návrh usnesení č.7
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek na činnost záchranné stanici Makov.

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 7 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7 nebylo schváleno.
10c) Společnost NAŠE ODPADKY žádá o dar ve výši 4500 Kč
Návrh usnesení č.8
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 4500 Kč pro společnost NAŠE ODPADKY

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 7 Zdrželi se:0
Usnesení č. 8 nebylo schváleno.

11) Různé
Klínovice - pomník hrdinům padlých v I. světové válce se již zpracovává.
Občané Klínovic vznesli požadavek umístit VO k bývalé škole a zadělat dveře do školy.
Pan Zoch žádá o rozšíření komunikace kolem svého plotu nelze projet větší technikou – starostka se o víkendu
na tento problém dojede podívat.
Josef Blatský žádá aby se na obci opravily praskliny jako v Chrášťovicích pod školou.
V Klínovicích je potřeba na konci kanalizace umístit nový kanál.
Zasedání ukončeno ve 20:31 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 8. 10. 2021
Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína

Starostka

Markéta Vojtová …………………......…………………

Ověřovatelé: Ing. Kamil Lojík

Roman Vodák

dne ……………………………….

…………..........………………….. dne ……………………………….

…………………………………… dne ……………………………….

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů.

