
Zápis ze zasedání č. 8/2020  

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 16. 12. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH  164/2020      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 21. 12. 2020 

Počet listů: 4                                          

 

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

Pavel Duběda 

Hosté: Milena Maroušková 

 

          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 Miloslava Koptu a Romana Vodáka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Miloslava Koptu a Romana Vodáka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Kopta, Vodák) 

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 bod : kaplička Chrášťovice – oprava 

omítek 

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. Inventarizace majetku obce 

7. Rozpočet obce na rok 2021 

8. Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2021 

9. OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

10. Rozpočtové opatření 

11. Došlé žádosti 

12. Kaplička Chrášťovice – oprava omítek 

13. 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 

 

 

• Audit Jihočeského kraje byl proveden kvůli opatřením COVID 19 na dálku a výsledek byl bez chyb 

• Multifunkční hřiště už je hotové  

• Rally Pačejov se pojede 9.-10.10.2021 

• Dubědovna – projekt skladů je schválený – do konce března musíme podepsat a udělat výběrové řízení 

na zhotovitele – realizace do listopadu 2023 

• Obec podala žádost o Oranžové hřiště od nadace ČEZ ve výši 250.000 Kč – Obec by měla spoluúčast 

25.000  Kč 

• Kotel v KD v pátek 18.12.2020 přijede technik, který kotel pustil do provozu 

• Vodojem – obě nádrže jsou opravené, nyní se čeká na Čevak a zátopovou zkoušku 

• Stránky obce byly doplněné o banner na mobilní rozhlas 

• V Klínovicích mají nové osvětlení vánočního stromku 

• Byl usazen nový poklop na studnu před bývalou školou v Klínovicích 

• V projektu na demolici Dubědovny bude počítáno i se stávajícím sloupem, kvůli následné demontáži 

a umístění vzdušného vedení na nový nástřesák na novém objektu 

 

 

6)  Inventarizace majetku obce 

Zastupitelstvu byl předložen plán inventur za rok 2020. Inventarizační komise ve složení:  předseda Ing. Lojík 

Kamil a členové Markéta Vojtová, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Pavel Duběda 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje plán inventur na rok 2020 a inventarizační komisi ve složení 

předseda Ing. Kamil Lojík , členové Markéta Vojtová, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Pavel Duběda. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

7) Rozpočet obce na rok 2021 

Návrh rozpočtu obce byl řádně vyvěšen na úřední desce obce a na elektronické úřední desce obce. Nebyla 

k němu vznesena žádná připomínka. Rozpočet obce bude na rok 2021  kvůli splátkám bezúročných zápůjček 

od Vodárenského svazu ( vodovod 200.000 Kč, vodojem 200.000 Kč) přebytkový. Přebytek bude použit na 

uhrazení zápůjček. 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Rozpočet obce na rok 2021 dle návrhu jako přebytkový. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 



8) Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2021 

Starostka předložila zastupitelstvu návrh zařazení oplocení sportovního areálu v Chrášťovicích do Programu 

obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2021. V tomto programu je výše dotace max. 300.000 Kč. 60 % je 

dotace od Jihočeského kraje a 40% jsou prostředky obce. S původním návrhem udělat fasádu na bývalé škole 

v Klínovicích bychom ještě počkali - obec se bude snažit získat dotaci i s úpravou druhé části objektu, který 

je v současné době v havarijním stavu. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova  

Jihočeského kraje v roce 2021 na akci Oplocení a pořízení příslušenství pro sportovní areál. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

9) OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

Starostka navrhuje schválit vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kdy cena pro občana zůstává stejná tj. 500 Kč/rok. 

Od roku 2021 by mělo dojít k navýšení poplatku za skládkování. 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

10) Rozpočtové opatření 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření  

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtové opatření dle návrhu 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

11) Došlé žádosti 

 

11a) Žádost Preventu 99 z.ú. o příspěvek na činnost ve výši 2854 Kč 

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek ve výši 2843 Kč pro Prevent 99 z.ú. na rok 2021 

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

Usnesení č. 9 nebylo schváleno 

 

 

11b) Žádost TJ Osek na dotaci 10.000 Kč 

 TJ Osek žádá o příspěvek ve výši 10.000 Kč po diskusi se zastupitelé shodli na dotaci ve výši 5000 Kč. 

Návrh usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 5000 Kč pro TJ Osek na rok 2021 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 



11c) Oblastní Charita Strakonice žádá o příspěvek na rok 2021 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 5000 Kč pro Oblastní Charitu Strakonice na rok 2021 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

11 d) Odkup pozemku za č.p. 46 

Manželé Petr  a  Jana Kökényovi podali žádost o odkup části pozemku KN 3618 v k.ú. Chrášťovice za svým 

domem č.p. 46 dle přiložené situace. 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části pozemku 3618 v k.ú. Chrášťovice   

Výsledek hlasování: Pro: 0        Proti: 5   Zdrželi se: 2 (Blatský, Vodák)  

Usnesení č. 12 nebylo schváleno. 

 

11 e) Odkup pozemku u č.p. 45 

Paní Hronová podala žádost o odkup části pozemku KN 2192/10 v k.ú. Chrášťovice před svým domem č.p. 

45 dle přiložené situace.  

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji části pozemku 2192/10 vše v k.ú. Chrášťovice   

Výsledek hlasování: Pro: 5       Proti: 0  Zdrželi se: 2 (Blatský, Duběda)  

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

            12) Kaplička Chrášťovice – oprava omítek 

Starostka navrhla zastupitelstvu podat žádost na opravu vnitřních a vnějších omítek kapličky 

v Chrášťovicích do programu MZe Podpora obnovy sakrálních staveb. Dotace je ve výši 15-200 tisíc a 

spoluúčast 30 % 

Návrh usnesení číslo 14: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti do programu Podpora obnovy sakrálních staveb na 

akci Oprava omítek kapličky v Chrášťovicích.   

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

13) Různé 

Spolek rybářů bude prodávat ryby u rybníka Obecár 23.12. od 11.-14. hod za cenu 60 Kč/kilogram 

Starostka nechala necenit nové schody do bývalé školy v Klínovicích za cenu cca 18.000 za 3 schody 

U Sýkorů nejde rozhlas 

Je řešeno prodloužení kanalizace u nového hřiště a následné parkoviště 

Hasiči musí doložit svou vlastnickou strukturu a zápis do rejstříku skutečných majitelů  

Zasedání ukončeno ve 21:01 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2020 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 

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

 

Ověřovatelé:   Roman Vodák               …………..........………………….. dne ……………………………….  

                        Miloslav Kopta                 …………………………………… dne ………………………………. 



 

 


