Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003
Zápis (03/19)
z jednání rady obce, které se konalo 26. 3. 2019 od 16.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, V. Záveský, Ing. Pánek, R. Skála, F. Stejskal
Omluveni:
Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Majetkové záležitosti
3.
Finanční záležitosti
4.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje výběr dodavatele zakázky „Úpravy dopravního značení v obci Chrášťany“ – firma PasProRea,
s.r.o., Holkov 32, Velešín, 382 32, IČ 02342100, za nabídkovou cenu 208.254,- Kč bez DPH.
Rada schvaluje výběr dodavatele zakázky „Výměna oken v bytovém domě 131 - sever“ – firma VEKRA-Window
Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 250 89, IČ 28436024, za nabídkovou cenu 98.453,80 Kč bez DPH.
Ad.3)
Rada obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019. Příjem 652,- Kč bude rozúčtován do výdajových položek ve
stejné výši. ( Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením §16 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem
rozpočtu nebo celkový rozdíl příjmů a výdajů a v případě změn rozpočtových prostředků na závazných
ukazatelích ).
Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce, pro Tělovýchovnou jednotu SOKOL
Chrášťany, z.s., ve výši 35.000 Kč, na zajištění činnosti klubu v sezóně 2018/2019.
Rada schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč společnosti Hospic sv. Jana Neumanna Prachatice,
IČ 70853517, na provoz zařízení v roce 2019.
Rada schvaluje poskytnutí odměny pro ředitelku ZŠ na rok 2019 ve výši dle předloženého rozpisu. Odměny
jsou čerpány z mimořádných účelových prostředků MŠMT, čtvrtletně pro pedagogické pracovníky ZŠ a MŚ
Chrášťany, o jejich dalším rozdělení rozhoduje ředitelka školy.
Ad4)
Rada schvaluje podání žádosti o příspěvek Nadace ČEZ na obnovu sociálního zařízení v MŠ.
Rada byla informována o právě skončeném přezkumu hospodaření obce.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 17,15 hod.
Zapsal : Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce

starosta@chrastany.eu, tel./fax 385 727 149

usnesení rady

