
Zápis ze zasedání č. 9/2019 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 13. 11. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 208/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 18. 11. 2019 

Počet listů: 3                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Roman Vodák, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Pavel Duběda 

Omluveni: Josef Blatský 

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: 19:05 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Pavel Duběda, Ing. Kamil Lojík a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

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

Ing. Pavlínu Kůlovou.  

 

Výsledek hlasování:  Pro 4,    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. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330055025/001 na akci „Černíkov -kNN“ 

7. Projekt  veřejného osvětlení 

8. Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací 

9. 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 

 

• Vodojem – vnější plášť je nově izolovaný a proběhla úspěšně zkouška těsnosti (ještě proběhne jedna 

zkouška těsnosti po vypuštění a vysušení vodojemu) 

• Čevak vypustí a vyčistí vodojem pro druhou zkoušku těsnosti, posoudí kvalitu nátěru a vytmelení 

nádrží 

• POV Klínovice – v bývalé škole v Klínovicích je hotový strop a probíhají dokončovací práce 

• Obec „adoptuje“ obraz  sv. Jan Nepomuckého v kostele Sv. Jana Křitele v Radomyšli 

• Opravena střecha na přístřešku u rybníka Obecár stála 25000 Kč 

• Topení v KD – byl vyměněn ventil na čerpadle do sálu a termostat v hospodě 

• Územní rozhodnutí na projekt multifunkčního hřiště propadlo v roce 2017, starostka zjistí jaké jsou 

nyní podmínky pro stavbu hřiště 

• Hodnocení zdravotník rizik pesticidních látek z pitné vody – zveřejněno na www stránkách obce, 

úroveň kontaminace nepředstavuje riziko nepříznivých zdravotních účinků pro zásobované obyvatele 

 

 

6)  Smlouva o zřízení věcného břemene na akci „Černíkov kNN“ smlouva č. 014330055025/001 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení zřízení nového věcného břemene pro společnost E-ON a.s. 

dle geometrického plánu 84-92/2019 na parcele KN 765 pro obec Chrášťovice v k.ú. Klínovice 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost E-ON a.s. na 

pozemkové parcele KN 765 v k.ú. Klínovice dle geometrického plánu 84-92/2019. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

 7)  Projekt veřejného osvětlení   

Starostka informovala zastupitele, že proběhlo jednání na projekt veřejného osvětlení v rámci akce 

„Chrášťovice – posílení TS, úprava sítě NN“. Je možnost vyměnit stávající osvětlení za nové a úspornější 

nebo nechat zpracovat projekt dle nových norem. Zastupitelé se přiklánějí k možnosti vyměnit pouze stávající 

osvětlení za úspornější. 

 

8) 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  700 Kč/hod bez Dph. 

Návrh usnesení č.5 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o zimní údržbě komunikací ve vlastnictví obce Chrášťovice pro 
Vladimíra Hoštičku s hodinovou sazbou 700 Kč/hod bez Dph. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



 

 

9) Různé 

V jednání jsou terénní úpravy kolem rybníka Louže. 

 

Zasedání ukončeno ve 20:30 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 17. 11. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 

 


