OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis (06/20)
z jednání rady obce, které se konalo 29. 6. 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 seznámena s průběhem poptávkového řízení na výměnu střešní krytiny na letním parketu a
v bytovce čp. 109.
Rada projednala nabídky na propachtování obecních pozemků v k.ú. Pašovice. Se zájemci bude dále
jednáno o rozdělení pozemků.
Rada schvaluje pronájem části obecních pozemků p.č. 665/19 o výměře 175 m2 a 665/41 o výměře 125
m2 v k.ú. Doubrava nad Vltavou. Celkem 300 m2 za roční nájemné 1 Kč/m2.
Ad3)
Rada schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2020. Příjem 2.058 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 přijetí dotace POV Jihočeského kraje ve výši 20.000 Kč na projekt „Vodovod Chrášťany –
úroky z úvěru“.
Rada schvaluje přijetí dotace POV Jihočeského kraje ve výši 190.000 Kč na projekt „Oprava spojovací
chodby ZŠ a MŠ Chrášťany – úroky z úvěru“.
Rada schvaluje realizaci výměny oken a dveří ve spojovací chodbě ZŠ a MŠ Chrášťany. Nejvýhodnější
nabídka byla od firmy VEKRA ( Window Holding a.s. ) za cenu 132.316,66 Kč bez DPH.
Rada schvaluje čtvrtletní odměny ve výši 10.000 Kč pro ředitelku ZŠ a MŠ Chrášťany Mgr. Miroslavu
Machovou, z ušetřených státních prostředků, pro 2.,3. a 4. čtvrtletí.
Rada schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce ve výši 15.000 Kč pro Myslivecký spolek
Hosty-Hájiště na kulturní a spolkovou činnost 2020.
Ad4)
Rada bere na vědomí konání skautského tábora v k.ú. Pašovice v červenci 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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