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

Zápis (06/15)
z jednání rady obce, které se konalo 25. 5. 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.

Různé, diskuse, závěr

Usnesení

Ad2)
Rada obce schvaluje smlouvu č. 4101165494 se společností ČEZ, a.s. o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 160000 Kč na organizaci akcí zapsaných do Oranžového roku 2015.
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč Lence Dlouhé a Petru Horákovi u příležitosti narození
dcery.
Rada obce schvaluje dotační příspěvek ve výši 17000 Kč spolku Doubravské divizny na pořádání akcí pro děti
a dospělé v roce 2015.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015. Příjem 6554,00 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 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 14-SSB-01 s M. Písačkovou, Ing.
M. Jackowskou a A. Zadákovou ( vybudování nové větve kanalizace na pozemku č. 63/2 o výměře 199 m 2 ).
Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 56/15UZSVM/C/871/15-Če (ostatní komunikace, silnice).
Rada schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v Doubravce č. 16 za účelem provozování prodejny
smíšeného zboží.
Rada obce schvaluje pronájem volných prostor určených k podnikání v 2. NP v budově nákupního střediska
v Chrášťanech čp. 30 o rozměrech 24 m 2, výše nájmu 250 Kč/1 m 2/rok. Nájemcem se stane ČP-STAV s.r.o.,
IČ: 24221350.
Ad4)
Rada souhlasí s umístěním sídla SDH Doubrava na adrese Doubrava 69.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,30 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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