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

Zápis (01/18)
z jednání rady obce, které se konalo 29. 1. 2018 od 17.00 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.

Změna č.3 ÚP Chrášťany

5.

Různé, diskuse, závěr

Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje dotaci ve výši 35000 Kč TJ Sokol Chrášťany na činnost klubu v sezóně 2017-18, dotaci
SDH Koloměřice ve výši 15000 Kč na činnost a vybavení pro rok 2018 a dotaci ve výši 15000 Kč na pořádání
kulturních akcí v roce 2018, dotaci SDH Doubravka ve výši 20000 Kč na činnost a vybavení pro rok 2018 a
dotaci 40000 Kč na pořádání kulturních akcí v roce 2018.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018. Příjem 231.400 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 byla seznámena s novými záležitostmi týkajícími se obecních pozemků.
Ad4)
Rada obce bere na vědomí dokumentaci návrhu změny č.3 územního plánu Chrášťany, konstatuje, že změna
č.3 územního plánu Chrášťany není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č.1, se
Zásadami územního rozvoje JčK., v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů, ani se stanoviskem
krajského úřadu a souhlasí s navrženým řešením změny č.3 územního plánu Chrášťany a doporučuje
zastupitelstvu k vydání.
Ad5)
Rada schvaluje žádost ZŠ a MŠ Chrášťany o navýšení kapacity žáků v obou odděleních MŠ z 24 na 28 dětí.
Rada obce schvaluje MAP Vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou na roky 2018-2023.
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu JčK na realizaci změn dopravního značení v obci
Chrášťany.
Rada obce byla informována o probíhající analýze GDPR.
Rada neschvaluje žádost spolku Lungta o podporu akce „Vlajka pro Tibet“.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,45 hod.
Zapsala: Mgr. Ivana Hošková

Mgr. Dana Prášková
místostarostka

starosta@chrastany.eu, tel./fax 385 727 149

Mgr. Josef Vomáčka
starosta

usnesení rady

