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

Zápis (08/15)
z jednání rady obce, které se konalo 22. 6. 2015 od 17.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, Mgr. Hošková, Ing. Pánek, sl. Trávníčková
Omluveni: Mgr. Prášková
Program:
1.
2.

Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
Majetkové záležitosti

3.
4.

Finanční záležitosti
Různé, diskuse, závěr

Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025607/001 mezi obcí
Chrášťany a E.ON Distribuce, a.s. ( kabelové vedení NN „Chrášťany, parcela 613/39, úprava NN“ ).
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1014C15/05 mezi obcí Chrášťany
a Státním pozemkovým úřadem („Vodovod Chrášťany“ – pozemky p.č. KN 597 a 4532/10 v k.ú. Chrášťany).
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Chrášťany a manžely Čapkovými ( vodovodní
a kanalizační vedení na pozemku KN p.č. 2471/2 o výměře 2027 m 2 ).
Ad3)
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2015. Příjem 86418,00 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 ).
Ad 4)
Rada obce vzala na vědomí písemnou rezignaci p. Václava Vlažného z kandidátní listiny KDU-ČSL na mandát
zastupitele obce Chrášťany doručenou starostovi 16. 6. 2015. Rada prohlašuje na mandát v Zastupitelstvu
obce Chrášťany, uprázdněný dnem 16. 6. 2015, náhradníka – p. Janu Novotnou, trvale bytem Doubravka 12,
ode dne 17. 6. 2015.
Rada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chrášťany se ziskem
4653,06 Kč.
Rada byla seznámena s výsledky hospodaření DSO SMAO Vltava za rok 2014.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,45 hod.
Zapsala: Mgr. Ivana Hošková
Mgr. Dana Prášková

Mgr. Josef Vomáčka

místostarostka

starosta

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

_______________________
1

zápis rady

