OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis (05/20)
z jednání rady obce, které se konalo 25. 5. 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 schvaluje odpuštění 3 měsíčních nájmů z obecních provozoven, z důvodu situace způsobené
pandemií COVID-19. Podmínkou je bezdlužnost vůči obci.
Rada schvaluje záměr propachtování obecních pozemků v k.ú. Pašovice. Stávající smlouvy v tomto
katastru zanikly díky provedení komplexní pozemkové úpravy, obec nyní vlastní pozemky jiné. Jedná se o
tyto pozemky, p.č. 544/21, 555, 3512, 3565, 3566, 3570, 3574, 14/1, 64/12, 554/2, 556, 569, 829/11, 3470,
3520, 3569, 3584.
Rada schvaluje záměr pronájmu části obecních pozemků p.č. 665/19 ( cca 175 m 2 ) a 665/41 (cca 125 m2 )
v k.ú. Doubrava nad Vltavou.
Rada schvaluje realizaci opravy střechy na bývalé prodejně v Doubravě. Provede firma Klempířství
Stejskal.
Rada byla informována o uvažovaném prodeji staré hasičské cisterny Trambus.
Rada projednala možnost výměny kotle v nákupním středisku. Bude zadána poptávka.
Rada byla informována o zadání poptávky na opravy střech na salaši a v bytovce 109.
Ad3)
Rada schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2020. Příjem 36.593 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 Mgr. Miroslavu Machovou ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Chrášťany i na další 6-leté období,
s účinností od 1.8.2020.

Jednání rady obce bylo ukončeno v 18,00 hod.
Zapsal: Mgr. Josef Vomáčka, starosta obce

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