
Zápis ze zasedání č. 9/2021 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 17. 12. 2021 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH198/2021      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 20. 12. 2021 

Počet listů: 4                                         

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, Pavel Duběda, 

Roman Vodák 

 

          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: 19:12 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Ing. Kamila Lojíka a Romana Vodáka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Ing. Kamila Lojíka a Romana Vodáka a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Lojík, 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. 

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. Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

7. Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

8. Dodatek ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9. Rozpočet obce na rok 2022 

10. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2026 

11. Inventarizace majetku obce 

12. Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2022 

13. Dotační programy Jihočeského kraje 

14. Došlé žádosti 

15. 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 6,      Proti 0,      Zdrželi se 1 (Lojík) 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

       

        5)  Informace starostky obce 

 

• Vodojem – stavba vodojemu byla předána do zkušebního provozu firmě ČEVAK, zkušební provoz 

bude trvat 1 rok 

• Firma ČEVAK dodá rozpočet na online přenos dat z vodojemu  

• Firmou EG.D byla předána stavba trafostanice zhotoviteli díla 

• Dodělává se vyúčtování dotace SZIF na společenskou místnost v prvním patře bývalé školy 

v Chrášťovicích 

• Světlo u Vlasáků je opravené 

• Do konce roku bude mít obec nové internetové stránky 

• Je hotová silnice k č.p. 100 (Petr Vojta) 

• Došlo ke kolaudaci lékařské ordinace a budově bude přiděleno č.p. 105 

 

 

6)  Obecně závazná vyhláška obce Chrášťovice č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém      

odpadového hospodářství 

 

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 2022 opět dojde k navýšení poplatku za skládkování. 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Chrášťovice č. 1/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

7) Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

 

Starostka navrhuje schválit vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Do obecního 

systému odpadů přibyly tyto typy odpadů : bioodpad a tuky. 

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Chrášťovice č. 2/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

8) Dodatek ke smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 



 

Došlo k navýšení ceny za svoz odpadu. Za vjezd do obce došlo k navýšení na 2600 Kč bez Dph (každý vjezd 

do obce stojí 2600 Kč) a za uložení na skládce došlo k navýšení na 805 Kč za tunu a dále došlo k navýšení za 

každou vyprodukovanou tunu odpadu 900 Kč (zde se odečítá sleva dle počtu kg odpadu na obyvatele). 

 Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Dodatek č.1/2022 ke Smlouvě o sběru, přepravě, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů s Technickými službami Strakonice. 

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

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

9) Rozpočet obce na rok 2022 

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 2022 kvůli splátkám bezúročných zápůjček 

od Vodárenského svazu ( vodovod 200.000 Kč, vodojem 200.000 Kč) přebytkový. Přebytek ve výši 400 000 

Kč bude použit na uhrazení zápůjček. 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Rozpočet obce na rok 2022 dle návrhu jako přebytkový. Přebytek 

bude použit na úhradu zápůjček. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

10) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2022-2026 

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na 2022-2026 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na 2022-2026 dle návrhu. 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

11) Inventarizace majetku obce 

 

Zastupitelstvu byl předložen plán inventur za rok 2021. Inventarizační komise ve složení:  předseda Ing. Lojík 

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

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje plán inventur na rok 2021 a inventarizační komisi ve složení 

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

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

12) Program obnovy venkova Jihočeského kraje na rok 2022 

Na minulém zasedání zastupitelstva předložila starostka návrh udělat fasádu na bývalé škole v Klínovicích.  

Návrh usnesení č.10 

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

Jihočeského kraje v roce 2022 na akci Fasáda na obecní budově v Klínovicích. 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 



13) Dotační programy Jihočeského kraje 

 

Starostka seznámila zastupitele s dotačními programy na rok 2022 vypisované Jihočeským krajem. Pro naši 

obec je možnost podat žádost o dotaci na zatrubnění části stoky u nového hřiště. Na tuto akci máme vydané 

stavební povolení od tohoto října. Celkové náklady na zatrubnění cca 120 m stoky budou kolem 1.000.000 

Kč. Výše dotace činí 70 % z uznatelných nákladů. 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Jihočeského kraje 

na akci ZATRUBNĚNÍ STOKY. 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

14) Došlé žádosti 

 

14 a) Žádost TJ Osek na dotaci 5000 Kč 

 TJ Osek žádá o příspěvek ve výši 5000 Kč na činnost mládeže. 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 5000 Kč pro TJ Osek na rok 2022 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

14 b) Oblastní Charita Strakonice žádá o příspěvek na rok 2022 

Návrh usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 5000 Kč pro Oblastní Charitu Strakonice na rok 2022 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

14 c) Odkup pozemku u č.p. 69 

Kukačka Václav podal žádost o odkup části pozemku KN 2163/2 v k.ú. Chrášťovice před svým domem č.p. 

69 dle přiložené situace. Zastupitelé se dohodli, že nejprve se musí prověřit kde jsou uloženy inženýrské sítě. 

Poté se bude řešit záměr na odprodej pozemku. 

 

15) Různé 

 - zastupitelé se dohodli, že obec nebude do bývalé školy v Klínovicích zavádět internet 

 

Zasedání ukončeno ve 20:55 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 12. 2021 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

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

 

 

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

 

 

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

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 



 

 


