Obec Chrášťany, 373 04 Chrášťany 79, IČ : 00245003
DIČ : CZ 00245003
Zápis (11/15)
z jednání rady obce, které se konalo 21. 9. 2015 od 16.00 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.
ZŠ a MŠ Chrášťany
5.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč manželům Psohlavcovým u příležitosti narození
dcery.
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč manželům Masákovým, Svatošovým, Boxanovým,
Pisingerovým, Fořtovým, Peřinovým a Psohlavcovým u příležitosti zahájení školní docházky dítěte do ZŠ
Chrášťany.
Rada obce schvaluje přijetí dotace ve výši 2.502.191,87 Kč od ROP Jihozápad na projekt „Obslužná
komunikace ZTV Chrášťany“.
Rada schvaluje přijetí dotace z MMR na financování akce „Oprava požární nádrže na parcele č. 9/1 v k.ú.
Chrášťany“ ve výši 4.703.799,- Kč a „Oprava požární nádrže na parcele č.2402/5 v k.ú. Doubravka“ ve výši
5.496.877,- Kč.
Rada obce schvaluje dotaci ve výši 20000 Kč MS Koloměřice-Chrášťany na pořádání srazu sokolníků 26. 9. a
Svatohubertské slavnosti 24. 10. a souhlasí s jejich pořádáním.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015. Příjem 250.235,00 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 pronájem bytu č. 7 v bytovém domě v Chrášťanech č. 131 nájemcům Editě Kosové a Josefu
Hrabánkovi.
Rada obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030024146/004 mezi obcí
Chrášťany a E.ON Distribuce, a.s. – kabelové vedení NN „Pašovice chaty p.č. 90/1 TS, VN a NN“.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Chrášťany a E.ON Distribuce
č. CB014330028234/001 – „Chrášťany ZTV“ (kabelové rozvody NN).
Ad4)
Rada obce souhlasí se zápisem nového oboru vzdělávání „Základní škola speciální“ (79-01-B/01) v ZŠ a MŠ
Chrášťany do školského rejstříku a výmazem dobíhajícícho původního oboru Základní škola (79-01-C/01).
Rada obce schvaluje smlouvu s Městem Týn nad Vltavou o spolupráci pro zajištění školního psychologa pro
ZŠ a MŠ Chrášťany.
Ad5) Rada souhlasí s budoucí instalací dopravních zrcadel v katastru obce.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 17,30 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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