USNESENÍ
z veřejného zasedání 01/15 zastupitelstva
Obce Chrášťany ( IČ : 00245003 ) ze dne 11.3.2015.
Na zasedání bylo přítomno 14 z 15 členů zastupitelstva obce.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Pozemkové záležitosti
4) Změna územního plánu
5) Půjčka z FRB
6) Projekty – výběrové řízení
7) Odpadové hospodářství
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr

Přijatá usnesení k jednotlivým bodům :
2) ZO schvaluje 15 hlasy program zasedání.
3a) ZO schvaluje 14 hlasy prodej pozemku p.č. 911/3, v k.ú. Doubrava nad Vltavou, o výměře 85 m2, panu
F.B., za stanovenou cenu 30 Kč/m2.
3b) ZO schvaluje 10 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 3437/1 v k.ú. Pašovice o výměře do 30 m2.
3c) ZO schvaluje 14 hlasy záměr prodeje části pozemku p.č. 901/18 v k.ú. Doubrava nad Vltavou o výměře
do 100 m2.
3d) ZO schvaluje 14 hlasy záměr odkoupení části pozemku p.č.4527/10 v Chrášťanech – chodník naproti
Richmontu.
4) ZO schvaluje 12 hlasy zařazení lokalit do připravované změny územního plánu obce - Koloměřice ( nad
koupalištěm ), Koloměřice ( za Rybou ), Doubrava ( pod kravínem ), Doubrava ( nad rybníkem ), DoubravaHladná ( Nekolovi ).
5) ZO schvaluje 14 hlasy poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní J.K. ve výši 30.000 Kč, s úrokovou
sazbou 3% a dobou splácení 3 roky.
6) ZO schvaluje 10 hlasy uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava požárních nádrží k.ú.
Doubrava, Doubravka, Chrášťany a Koloměřice“ s vítězným uchazečem, firmou HYDRO & KOV s.r.o.,
Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ 277 20 161, za celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH 32.222.222,00.
7a) ZO schvaluje 13 hlasy dodatek smlouvy o dílo na akci Skládka Rakovka IV.etapa na základě změnových
listů a víceprací ve výši 338.145,20 Kč bez DPH.
7b) ZO schvaluje 14 hlasy Obecně závaznou vyhlášku 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Chrášťany, s účinností od 1.4.2015.
8) ZO schvaluje 12 hlasy měsíční odměny od 11.3.2015 pro neuvolněné zastupitele – členy výborů ve
stávající výši : předseda výboru - 750 Kč, člen výboru zastupitel - 450 Kč, člen výboru nezastupitel 200 Kč.
Neschválené návrhy
ZO neschvaluje záměr prodeje pozemkových parcel 656/4 o výměře 1065 m 2, p.č. 663 o výměře 378 m 2,
p.č. 666/3 o výměře 3 m2, v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou.
V Chrášťanech dne 20.3.2015

Mgr.Dana Prášková
místostarostka obce
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Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce
_______________________
Usnesení zastupitelstva

