Obec Chrášťany, 373 04 Chrášťany 79, IČ : 00245003
DIČ : CZ 00245003
Zápis (14/15)
z jednání rady obce, které se konalo 30. 11. 2015 od 16.30 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, Mgr. Hošková, Ing. Pánek, sl. Trávníčková
Omluveni: Mgr.Prášková
Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Finanční záležitosti
3.
Majetkové záležitosti
4.
Příprava zastupitelstva
5.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč Jiřině Lukačové u příležitosti narození dcery a také
Pavlu Vlažnému a Haně Humpálové 5000 Kč u příležitosti narození dcery.
Rada schvaluje přijetí dotace od Jihočeského kraje ve výši 16.425,30 Kč ( dle smlouvy SDO/KHEJ/449/15 ) na
neinvestiční výdaje JSDH obce Chrášťany.
Rada obce schvaluje dotace z dotačního programu obce : SDH Doubravka – 2500 Kč na předvánoční průvod,
Chrášťanský spolek Sluníčko – 8000 Kč na pořádání předvánočních akcí.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2015. Příjem 329.874,36 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 Sezonní hospody v Doubravce ( v objektu čp.58 na „koupališti“ ) paní Jitce Černé,
Chrášťany 29. Pronajaté prostory 50,8 m2 za cenu 100 Kč/m2 ročně, od 2.1.2016.
Rada obce schvaluje žádost paní Dany Poláčkové o snížení pronájmu v hospodě Doubrava takto – promíjí se
jednorázově 3 měsíční nájmy v 1.čtvrtletí roku 2016.
Ad4)
Rada byla seznámena s dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na opravy nádrží se zhotovitelem HYDRO&KOV
s.r.o. o posunutí termínu dokončení díla do 30.6.2016 a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada projednala nové znění obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
Rada projednala připravený návrh rozpočtu na rok 2016.
Ad5)
Rada byla seznámena se žádostí společnosti Domovy KLAS o.p.s. o příspěvek na činnost v roce 2016.
Rada byla seznámena se žádostí Obč. sdružení Prevent o příspěvek na protidrogovou činnost v roce 2016.
Rada obce neschvaluje žádost pana Romana Holého o provozování pouťových atrakcí v roce 2016.
Rada byla seznámena s návrhem rozpočtu SMAO Vltava na rok 2016.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,00 hod.
Zapsala: Marie Trávníčková
Mgr. Dana Prášková
místostarostka

Mgr. Josef Vomáčka
starosta

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