
Zápis ze zasedání č. 8/2021 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 10. 11. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 167/2021      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 10. 11. 2021 

Počet listů: 4                                          

 

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

Omluveni: Ing. Lojík Kamil 

Hosté: Milena Maroušková 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starostka zahájila jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení 

schopné, neboť je přítomno 6 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:03 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Dubědu, Miloslava Koptu a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Dubědu a Miloslava Koptu a zapisovatelkou 

Ing. Pavlínu Kůlovou.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 4,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Duběda, Kopta) 

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. Navrhuje přidat 2 body – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene a Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022 - 2031  

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. Oprava komunikace 

7. Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací 

8. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k.ú. Chrášťovice, 

obec Chrášťovice“ 

9. Dodatek č.6 Smlouvy o nájmu veřejného vodohospodářského majetku obce Chrášťovice za účelem 

jeho správy a provozování uzavřené dne 1.4.2003, ve znění pozdějších dodatků 

Návrh ceny pro vodné na rok 2022 

Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2022-2031 

     10.  Smlouva č. PI-001030070508/001-EPPI o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

      11.  POV na rok 2022 

      12.  Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6,    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 6,      Proti 0,      Zdrželi se 0  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

       

        5)  Informace starostky obce 

• 18.10. proběhl dílčí audit obce – malá chyby, dostatečně neupomínáme neplatiče, při závěrečném dodat 

zápis kontrolního výboru 

• Sběrný den – 1 kontejner – nebyl plný 

• V kulturním domě je opravený kotel 

• Dojde k předání stavby trafostanice zhotoviteli 

• „Společenská klubovna Chrášťovice“ – akce dokončena, kuchyně hotová 

• Vodojem – reklamace vyřízená, nyní ještě proběhne oprava ATS, vodojem je vydesinfikován a 

napuštěn, obsluha proškolená. Hydrokov obnoví revize. 

• Projekt na úpravnu pesticidů a dusičnanů v pitné vodě – Čevak připraví a poptá cenu 

• Kotlíkové dotace 2022 – pro seniory a nízkopříjmové rodiny 

• Kontejner na bioodpad v Klínovicích – opakovaně se objevují větve v trávě, při příštím porušení bude 

kontejner odvezen 

 

 

6)  Oprava komunikace 

 

Firma Znakon a.s. se zaručila, že komunikace i bez štěrkového lože vydrží a předložila zastupitelstvu smlouvu 

se záruční dobou 60 měsíců. 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Znakon a.s. na opravu komunikace KN 

2036/8 k.ú. Chrášťovice za cenu 375 947,82 Kč včetně Dph. 

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 4 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 v hodinové sazbě  600 Kč/hod. 

Návrh usnesení č.5 
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: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

                8)  Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Objekt skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k.ú. 

Chrášťovice, obec Chrášťovice“ 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo „Objekt skladů Chrášťovice na 

pozemku č. st. 53 v k.ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice“ 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti:   Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 



Na opravu komunikace a Dodatek č.1 smlouvy o dílo je potřeba schválit rozpočtové opatření. 

Návrh usnesení č.7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje rozpočtové opatření č. 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti:   Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

              9) Dodatek č.6 Smlouvy o nájmu veřejného vodohospodářského majetku obce Chrášťovice za 

účelem jeho správy a provozování uzavřené dne 1.4.2003, ve znění pozdějších dodatků 

Nově musí být cena pro vodné a stočné stanovována za kalendářní rok, zároveň musí být kalkulace nejpozději 

do 31.12. předchozího roku zaslána na Ministerstvo financí ČR. Nový výměr MF také zavádí nová pravidla 

pro výpočet pachtovného, proto je třeba schválit dodatek ke smlouvě a novou cenu pro vodné. 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č.6 Smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a jiného 

vodohospodářského majetku obce Chrášťovice za účelem jeho správy a provozování uzavřené dne 1.4.2003, 

ve znění pozdějších dodatků 

Výsledek hlasování: Pro: 6   Proti: 0  Zdrželi se: 0  

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje navýšení vodného na cenu 54,78 Kč bez DPH za 1 m3  

Výsledek hlasování: Pro: 6     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Aktualizaci Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na 

období 2022-2031 

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

            10) Smlouva č. PI-001030070508/001-EPPI o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

pozemcích p.č. 2192/36 a 3573 k.ú. Chrášťovice na umístění kabelu NN a uzemnění pro stavbu „Chrášťovice – kabel 

NN,pí Soukupová“ 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Smlouvu č. PI-001030070508/001-EPPI o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene pro společnost EG.D a.s.   

Výsledek hlasování: Pro: 6    Proti: 0    Zdrželi se:0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 

 

11)  POV na rok 2022 

Návrh udělat fasádu na bývalé škole v Klínovicích v původní podobě - starostka s místostarostou se pokoušeli 

najít firmu, která by o tuto zakázku měla zájem, bohužel se jim to nepodařilo. Kontrolní výbor se pokusí najít 

zájemce do příštího zastupitelstva. Fasáda by se udělala začátkem roku 2022.  

 

           12)  Různé 

- u Vlasáků bliká světlo VO 

- chodník kolem hřiště – firma nemá čas 

- zatrubnění stoky kolem hřiště – obec zkusí požádat o dotaci 

- starostka objedná branky na florbal 



 

 

Zasedání ukončeno ve 20:15 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 11. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 


