
Zápis ze zasedání č. 8/2018 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 11. 9. 2018 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích 

 
Naše číslo jednací: OUCH 156/2018      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 17. 9. 2018 

Počet listů: 2                                          

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

Kamil Lojík 

Hosté: Milena Maroušková, Gabriela Blatská 
 

          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: 19:11 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Pavlínu Kůlovou, Pavla Vojtu a zapisovatelkou  Markétu 

Vojtovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavlínu Kůlovou, Pavla Vojtu a  zapisovatelkou 

Markétu Vojtovou. 

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdrželi se 2 (Kůlová, 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. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a rozšíření obecního vodovodu“ 

7. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava požární nádrže Klínovice“ 

8. Škola Klínovice 

9. Došlé žádosti 

10. 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  

- obci bylo finančním úřadem vyčísleno penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně při akci     

  „Vodojem Chrášťovice“ ve výši 35 379,-Kč Celkem včetně platebního výměru to činí 170 929,- Kč   

  Starosta na schůzce s firmou Hydro & Kov s.r.o. požadoval uhrazení této částky, firma to zamítla  

- do nádrží vodojemu stále zatéká, musí se znovu přetěsnit 



- obec odkoupí část pozemku cca 21m2 od p. Kastnera, aby bylo kam umístit rozvod vody k nové zástavbě 

- stavba „Dětská hřiště v obci Klínovice a Chrášťovice“ byla předána obci 

- rekonstrukce požární nádrže v Klínovicích pokračuje, čap je vyměněný, stěny vyspárované 

- probíhá oprava autobusové zastávky v Chrášťovicích poškozené při dopravní nehodě 

- práce na akci „Parkoviště před kulturním domem“ jsou pozastavené, firma čeká na ukončení prací při   

  rekonstrukci obecního vodovodu 

- obec nezískala dotaci na nákup kontejnerů, starosta navrhuje zkusit to v příštím roce znovu 

6)   Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a rozšíření obecního vodovodu“ 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a rozšíření 

obecního vodovodu“ Zastupitelům se nelíbí propadlý asfalt kolem šoupat, radlice je v zimě vytrhá.  

Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a rozšíření obecního 

vodovodu“ 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

               
7)    Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava požární nádrže Klínovice“ 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Oprava požární nádrže Klínovice“ 

Na místo menších oprav dna by se udělalo celé dno nové. 

Návrh usnesení č. 6: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Oprava požární nádrže Klínovice“ 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

             8) Škola Klínovice 

Starosta vyčíslil zastupitelstvu opravy provedené v letošním roce v bývalé škole v Klínovicích  

Zednické práce 190 000,- Kč, materiál  100 000,- Kč, okno + parapety 16 000,- Kč, rozvod elektřiny 

25 000,- Kč, na rozvody vody a topení ještě nepřišla faktura. 

Starosta předložil zastupitelstvu cenovou nabídku na dřevěný strop. Zastupitelé navrhují, aby trámy a prkna 

obrousili a natřeli občané Klínovic.   

 

9)  Došlé žádosti 

- p. Alena Švihovcová žádá o přemístění vodovodu, který byl zhruba před padesáti lety položen přes její 

pozemek. Obec v současné době nemá v uvedené lokalitě žádný pozemek na který by mohla vodovod 

přemístit 

 

            10) Různé 

- Pavel Vojta poukazuje na stále se zhoršující stav obecní komunikace z Klínovic k Jezarům (KN 719 k.ú. 

Klínovice) a z Klínovic do Únic (KN 756 k.ú. Klínovice) Povrch se rozjíždí a praská. Navrhuje udělat odvrty, 

zda firma dodržela technologický postup. 

Zasedání ukončeno ve 21:26 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 9. 2018 

Zapisovatelka: Markéta Vojtová 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů 

 

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

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Pavlína Kůlová …………..........……………… dne ……………………………….  

 

 

 

                        Pavel Vojta      …...………………………………… dne ………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 


