Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003
Zápis (04/19)
z jednání rady obce, které se konalo 29. 4. 2019 od 17.00 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.
Projektové záměry a akce
5.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 656/4 (1065 m 2) v k.ú. Chrášťany, lokalita Šternberk.
Rada schvaluje přidělení bytu č. 4 v bytovce 131 v Chrášťanech, od 1.5.2019.
Ad3)
Rada obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019. Příjem 118.130,- 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 č. 4101968437 o reklamě a propagaci ČEZ a.s. na projekt Oranžový rok 2019.
Rada schvaluje smlouvu s Jihočeským krajem o dotaci z programu POV – dotační titul „úroky z úvěru“.
Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce, pro Myslivecký spolek KoloměřiceChrášťany, ve výši 20.000 Kč, na „Akce pro veřejnost 2019“.
Ad4)
Rada byla informována o průběhu a stavu vyřizování letošních i budoucích plánovaných akcí:
- kotel bytovka 109 – poptáno
- střecha „salaš“ – poptáno
- dopravní značení – práce začnou cca v červnu
- bezdrátový rozhlas – běží poptávkové řízení ( čekáme i dotaci z POV )
- klubovna 101 – zadána projektová příprava na rekonstrukci
- multikára – rozjednaný nákup repasovaného stroje
- dokončení dlažby na hřbitově – poptáno, vybraný jiný typ dlažby, ten původní už se nevyrábí
- rekonstrukce WC a umývárek v MŠ – poptáno ( čekáme i dotaci od Nadace ČEZ )
- rybníky HS Doubravka – půjdou opravit, jen když přejdou do majetku obce
Ad5)
Rada byla informována o dalším průběhu výběru nového znaku obce. Připravují se ještě další návrhy.
Rada neschvaluje žádost o finanční podporu Linky bezpečí.
Rada byla informována o povinnosti do 30.6. podat oznámení do registru veřejných funkcionářů.
Rada byla seznámena s nabídkou společnosti EKOLAMP a kontejnery na zářivky a další elektro. Prověří pan
místostarosta.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,30 hod.
Zapsal: Mgr. Josef Vomáčka, starosta obce

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

usnesení rady

