Obec Chrášťany, 373 04 Chrášťany 79, IČ : 00245003
DIČ : CZ 00245003
Zápis (05/15)
z jednání rady obce, které se konalo 27 .4. 2015 od 16.45 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, Mgr. Prášková, Mgr. Hošková, Ing. Pánek, sl. Trávníčková
Omluveni:

Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Finanční záležitosti
3.
Majetkové záležitosti
4.
Projednání došlé pošty
5.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje dotaci SDH Doubravka ve výši 15000 Kč na provoz a činnost sboru a 3000 Kč na 2.
setkání doubravských žen, Chrášťanskému spolku Sluníčko ve výši 3000 Kč na oslavu MDŽ.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. Příjem 24.470,12 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 ).
Ad3)
Rada schvaluje záměr pronájmu volných prostor 2.NP v budově nákupního střediska v Chrášťanech čp. 30;
minimální nájemné činí 250 Kč / 1 m 2 / rok.
Rada obce schvaluje pronájem části pozemku 1548/1 v k.ú. Doubravka u Týna nad Vltavou o výměře 1600 m2
p. Václavu Novotnému za stanovenou cenu 0,1 Kč /1 m 2 / rok.
Ad4)
Rada projednala žádost města Týn nad Vltavou o poskytnutí příspěvku na provoz LSPP Týn nad Vltavou.
Ad5)
Rada obce projednala registrační listy MMR na opravy 3 místních komunikací v k.ú. Doubrava nad Vltavou,
žádostem bylo vyhověno, je přislíbena dotace ve výši 90% nákladů.
Rada schvaluje návrh smlouvy o spolupráci se serverem Seznam.cz o poskytování informací o ubytování,
restauracích, službách a aktivitách v obci.
Rada obce schvaluje realizaci a financování úprav zeleně v areálu ZŠ a MŠ Chrášťany.
Rada byla seznámena s nabídkou na pasportizaci veřejného osvětlení.
Rada obce projednala oznámení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Údraž a k.ú. Albrechtice nad
Vltavou. Obec Chrášťany jako sousední obec nebude účastníkem řízení.
Rada projednala možnosti zastínění výloh v nákupním středisku v Chrášťanech čp. 30.
Úpravy na hřbitově budou pokračovat, hledají se vhodné varianty pro povrchovou úpravu cest.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,45 hod.
Zapsala: Mgr. Ivana Hošková
Mgr. Dana Prášková
místostarostka

Mgr. Josef Vomáčka
starosta

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