Obec Chrášťany, 373 04 Chrášťany 79, IČ : 00245003
DIČ : CZ 00245003
Zápis (12/15)
z jednání rady obce, které se konalo 19. 10. 2015 od 16.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, Mgr. Prášková, Mgr. Hošková, Ing. Pánek, sl. Trávníčková
Omluveni: Mgr.Hošková
Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Finanční záležitosti
3.
Majetkové záležitosti
4.
Výběrové řízení Vodovod Chrášťany
5.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč manželům Michalcovým u příležitosti narození dcery
a dodatečně také Jar.Pekárkovi a Romaně Novákové 5000 Kč u příležitosti narození dcery.
Rada schvaluje přijetí dotace z MMR na financování akce „Oprava požární nádrže na parcele KN p.č. 776/9
v k.ú. Doubrava nad Vltavou“ ve výši 4.609.604,- Kč.
Rada obce schvaluje přijetí dotace od Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova 2015 ve výši 44.142 Kč
na úhradu úroků z úvěru, kterým je financován projekt „Změna zdroje vytápění a zateplení ZŠ a MŠ
Chrášťany“.
Rada obce schvaluje přijetí dotace od Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova 2015 ve výši 51.331 Kč
na úhradu úroků z úvěru, kterým je financován projekt „ZTV Chrášťany“.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2015. Příjem 53.797,98 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 Sezonní hospody v Doubravce ( v objektu čp.58 na „koupališti“ ).
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 jmenuje komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení na akci Vodovod Chrášťany ve složení
Mgr. Josef Vomáčka, Ing. Martina Gabrielová, Kristýna Soukupová. Náhradníky pro komisi jsou Mgr. Dana
Prášková, Hana Lavičková, Lenka Feslová.
Rada obce na doporučení administrátora ruší vyhlášené výběrové řízení na realizaci veřejné zakázky
„Vodovod Chrášťany“, z důvodů nutnosti úprav projektové dokumentace.
Ad5) Rada projednala Oznámení záměru „Dobývací prostor a těžba grafitu v lomu Hosty“ – posouzení vlivu na
životní prostředí EIA.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 17,30 hod.
Zapsala: Marie Trávníčková
Mgr. Dana Prášková
místostarostka

Mgr. Josef Vomáčka
starosta

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