Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003
Zápis (02/18)
z jednání rady obce, které se konalo 26. 2. 2018 od 17.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, Mgr. Prášková, Mgr. Hošková, Ing. Pánek. sl. Trávníčková
Omluveni: ---Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
Finanční záležitosti
Majetkové záležitosti
Projednání došlé pošty
Různé, diskuse, závěr

Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada schvaluje dotaci ve výši 12000 Kč MS Koloměřice-Chrášťany na pořádání společenských akcí v roce
2018.
Rada obce schvaluje dotaci ve výši 25000 Kč spolku Doubravské divizny, z.s. na pořádání akcí pro děti a
dospělé v roce 2018.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018. Příjem 172.850 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 návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: CB 014330040060/001 – „Chrášťany,
parcela 43/1, smyčka NN“.
Rada obce schvaluje návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: CB-014330038783/001 – „Koloměřice,
parcela 4400/2, smyčka NN“.
Rada schvaluje pronájem Sezónní hospody v Doubravce čp. 58 firmě Obchod Doubravka, s.r.o., IČO
06150489, od 1.3.2018. Předmětem pronájmu jsou prostory sloužící podnikání o výměře 50,8 m 2, roční
nájemné 100 Kč/m2 bez DPH.
Ad4)
Rada obce schvaluje žádost o povolení zahradního ohňostroje dne 2.3.2018 kolem 21.00 hod.
Rada projednala žádost o přijetí do pracovního poměru. V současnosti nelze žádosti vyhovět.
Ad5)
Rada obce schvaluje Roční účetní závěrku ZŠ a MŠ Chrášťany za rok 2017. Zisk ve výši 131173,87 Kč bude
použit k úhradě ztráty, která vznikla v roce 2016.
Rada schvaluje účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Chrášťany pro rok 2018.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,30 hod.
Zapsala: Mgr. Ivana Hošková
Mgr. Dana Prášková
místostarostka

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

Mgr. Josef Vomáčka
starosta

usnesení rady

