Obec Chrášťany, 373 04 Chrášťany 79, IČ : 00245003
DIČ : CZ 00245003
Zápis (04/15)
z jednání rady obce, které se konalo 23.3.2015 od 16.45 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, Mgr. Hošková, Ing. Pánek, sl. Trávníčková
Omluveni: Mgr. Prášková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
Dotační program obce
Finanční záležitosti
Majetkové záležitosti
Projednání došlé pošty
Různé, diskuse, závěr

Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje Dotační program obce Chrášťany 2015-18 pro oblast kultury a spolkové činnosti, na jehož
základě lze poskytovat dotace z rozpočtu obce.
Ad3)
Rada obce schvaluje přijetí dotace ve výši 21000 Kč z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění akceschopnosti
zásahové jednotky hasičů JPO III Chrášťany.
Rada schvaluje dotaci TJ Sokol Chrášťany ve výši 35000 Kč na zajištění činnosti klubu a chodu fotbalové
sezóny 2014-15.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015. Příjem 198.062 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 ).
Ad4)
Rada schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1548/1 v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou.
Ad5)
Rada obce projednala žádost ZŠ a MŠ Chrášťany o finanční příspěvek na poskytování služeb školního
psychologa a souhlasí se spolufinancováním v roce 2015-16.
Rada projednala žádost V. Novotného o snížení nájmu ze Sezónní hospody v Doubravce a rozhodla o
jednorázovém prominutí nájmu za 2. čtvrtletí roku 2015 (duben, květen, červen).
Ad6)
Rada obce schvaluje výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Chrášťany, přebytek 4653,06 Kč bude převeden do
rezervního fondu.
Rada byla seznámena s návrhem rozpočtu SMO na rok 2015.
Rada pověřuje starostu obce k zastupování obce na zasedáních honebních společenstev, jichž je obec
členem jako majitel honebních pozemků. Pověření platí po celé volební období až do r.2018.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,15 hod.
Zapsala: Mgr. Ivana Hošková
Mgr. Dana Prášková

Mgr. Josef Vomáčka

místostarostka

starosta

starosta@chrastany.eu
Tel./fax 385 727 149
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