Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003
Zápis (01/19)
z jednání rady obce, které se konalo 28. 1. 2019 od 17.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, V. Záveský, Ing. Pánek, F. Stejskal, R. Skála
Omluveni: -----Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Majetkové záležitosti
3.
Finanční záležitosti
4.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje zadání zakázky na akci „Úpravy dopravního značení“. Starosta připraví poptávkové řízení na
výběr dodavatele.
Rada schvaluje pronájem pozemku k.ú. Doubrava nad Vltavou – jedná se o část pozemku p.č.373/4 o výměře
257 m2, funkčně spojenou s rekreační chatou č.e.69 v Doubravě, za cenu 1 Kč/m2/rok.
Rada schvaluje přidělení bytu č.8 v bytovém domě Chrášťany 109 – pronájem platí po dobu pracovního
poměru v místní ZŠ.
Ad.3)
Rada obce schvaluje dva příspěvky ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dětí.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019. Příjem 19.410 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 a v případě změn rozpočtových prostředků na závazných
ukazatelích ).
Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce, pro spolky na rok 2019:
SDH Doubravka – 20.000 Kč na spolkovou činnost a vybavení SDH
SDH Doubravka – 15.000 Kč na kulturní a společenskou činnost
SDH Koloměřice – 40.000 Kč na vybavení SDH a kulturní akce
Honební společenstvo Doubravka – 20.000 Kč na podporu obnovy vodních zdrojů
Český svaz včelařů – 20.000 Kč na podporu včelařství v obci Chrášťany
Rada projednala s nájemcem chrášťanské hospody náklady na opravy a úklid po pojistné události. Nájemce
předložil soupis nákladových položek, po doložení jejich oprávněnosti bude vystavena s proplacena faktura.
Ad4)
Rada neschvaluje žádost spolku LUNGTA o podporu akce Vlajka pro Tibet – vlajku nevyvěsíme.
Rada schvaluje navýšení kapacity MŠ Chrášťany na 56 dětí.
Rada byla informována o probíhajícím štípání dřeva na prostranství kolem bramborárny – na základě dobrých
vztahů umožněno soukromé firmě.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,15 hod.
Zapsal : Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce

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

usnesení rady

