Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

Zápis (05/19)
z jednání rady obce, které se konalo 27. 5. 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.
Investice a zakázky
5.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 656/4 (1065 m 2) v k.ú. Chrášťany, lokalita Šternberk, za roční
nájemné 1 Kč/m2.
Rada schvaluje přidělení bytu č. 4 v bytovce 131 v Chrášťanech, od 1.5.2019.
Ad3)
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019. Příjem 157.268,- 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 (č. SDO/OEZI/1278/19) o dotaci na pořízení nové CAS pro
JPOIII Chrášťany, výše dotace 1.500.000,- Kč.
Rada schvaluje smlouvu s Jihočeským krajem (č. SDO/OREG/479/19) o dotaci z programu POV na projekt
„Bezdrátový rozhlas pro obec Chrášťany“, výše dotace 220.000,- Kč.
Ad4)
Rada schvaluje výběr dodavatele zakázky „Bezdrátový rozhlas pro obec Chrášťany“ – firma SOVT-RADIO
s.r.o., Budějovická 1320, Vodňany, 389 01, IČ 47238810, a uzavření smlouvy s tímto uchazečem za nabídkovou
cenu 579.780,- Kč bez DPH.
Rada schvaluje výběr dodavatele zakázky „Kotel pro bytový dům Chrášťany 109“ – firma BOMA Milevsko s.r.o,
Sokolovská 589, Milevsko, 399 01, IČ 28085370, za nabídkovou cenu 166.031,12 Kč bez DPH.
Rada jako zřizovatel ZŠ a MŠ Chrášťany schvaluje aktualizované znění investičních a neinvestičních záměrů
ZŠ a MŠ ve strategickém rámci MAPII v ORP Týn nad Vltavou.
Ad5)
Rada souhlasí s projektovou přípravou oprav mysliveckých rybníků Doubravka a jednoho nového rybníčku.
Rada projednala podklady na nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
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

