OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis (02/20)
z jednání rady obce, které se konalo 24. 2. 2020 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 byla informována o průběhu výroby a dodávky nového hasičského automobilu CAS.
Rada schvaluje pronájem obecních bytů v bytovém domě Chrášťany čp.131, od 1.3.2020.
Ad3)
Rada schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce pro spolky na rok 2020:
Český svaz včelařů ( 30.000 Kč na podporu včelařství v regionu )
Doubravské divizny, z.s. ( 25.000 Kč na pořádání akcí pro děti a dospělé 2020 )
Myslivecký spolek Koloměřice-Chrášťany ( 20.000 Kč na akce pro veřejnost 2020 )
TJ Sokol Chrášťany ( 35.000 Kč na zajištění činnosti klubu v sezóně 2019-2020 )
SDH Doubrava ( 35.000 Kč na zajištění činnosti sboru a pořádání akcí 2020 )
SDH Chrášťany ( 20.000 Kč na činnost a vybavení SDH 2020 )
SDH Chrášťany ( 45.000 Kč na pořádání sportovních a kulturních akcí 2020 )
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2020. Přesun prostředků mezi položkami. 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 byla informována o podání žádosti na KÚ o dotaci na zmírnění kůrovcové kalamity.
Rada byla informována o přípravě výběrového řízení projektu „Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany“
Rada byla informována o oficiálním přidělení znaku a vlajky ro naší obec.
Rada schvaluje podání žádosti na ČEZ na projekt Oranžový rok 2020

Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,30 hod.
Zapsal: Mgr. Josef Vomáčka, starosta obce

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