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

Zápis (06/18)
z jednání rady obce, které se konalo 25. 6. 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.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada obce schvaluje finanční příspěvek ( 5x ) ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dětí.
Rada schvaluje smlouvu č. SDO/OEZ/1733/18 na přijetí neinvestiční dotace ve výši 84000 Kč z rozpočtu JčK
pro JSDHO.
Rada obce schvaluje smlouvu č. SDO/OREG/036/18 na přijetí dotace ve výši 70000 Kč z rozpočtu JčK na úroky
z úvěrů.
Rada schvaluje smlouvu č. SDO/OREG/035/18 na přijetí dotace ve výši 25000 Kč z rozpočtu JčK na úroky
z úvěrů.
Rada obce schvaluje smlouvu š. SDO/OREG/034/18 na přijetí dotace ve výši 12000 Kč z rozpočtu JčK na úroky
z úvěrů.
Rada schvaluje žádost MS Hosty-Hájiště o finanční příspěvek ve výši 10000 Kč na kulturní činnost v roce 2018.
Rada obce schvaluje Dodatek smlouvy s firmou FCC Č. Budějovice, s.r.o. na svoz a dotřídění směsných
plastů, cena 1000 Kč/1t.
Rada obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018. Příjem 19.657,25 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 smlouvu na dodávku štěpky pro letošní sezónu s firmou DEMAL Spedition s.r.o, za 350 Kč/1prm.
Ad3)
Rada schvaluje přidělení bytu č. 1 v bytovém domě Chrášťany č.131 od 1.7.2018.
Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování pracovněprávních služeb mezi Obcí Chrášťany a
Městskou poliklinikou Týn nad Vltavou.
Starosta informoval členy rady o povinnosti vyplnit Oznámení funkcionáře do 30.6.2018 na portále justice.cz
Rada projednala podklady pro nejbližší zasedání ZO.
Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,30 hod.
Zapsala: Mgr. Ivana Hošková
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