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

Zápis (10/19)
z jednání rady obce, které se konalo 29. 10. 2019 od 16.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, V. Záveský, Ing. Pánek, R. Skála, F. Stejskal
Omluveni: --Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Majetkové záležitosti
3.
Finanční záležitosti
4.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje nákup osobního automobilu Dacia Duster od společnosti Auta Borek a.s., s výbavou,
příslušenstvím a servisní zárukou, za 473.290 Kč včetně DPH.
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Chrášťany a E.ON Distribuce a.s. na akci
„Chrášťany, K808/2, Bambasová, smyčka NN“.
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Chrášťany a E.ON Distribuce
a.s. na akci „Chrášťany, čp. 7, kabel NN“.
Rada byla informována o přidělení kupónu na dotaci z evropského projektu wifi4EU na pořízení bezdrátového
internetu pro veřejná místa v obci.
Ad3)
Rada neschvaluje žádost o finanční podporu pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019. Příjem 709.278,60 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.
Ad4)
Rada schvaluje žádost a povoluje konání běžeckého závodu Vltava Run 2020.
Rada projednala nabídku společnosti HURES Group na likvidaci bioodpadů pro obec. Podmínky nejsou o moc
výhodnější než náš dosavadní systém. Zatím tuto nabídku nevyužijeme.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s firmou Libor Černohlávek na svoz a likvidaci jedlých olejů a tuků v obci od
ledna 2020.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 17,00 hod.
Zapsal: Mgr. Josef Vomáčka, starosta obce

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

usnesení rady

