OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis (07/20)
z jednání rady obce, které se konalo 27. 7. 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 záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 776/9 o výměře 4261 m2 - vodní plocha v k.ú.
Doubrava nad Vltavou.
Rada projednala předběžné nabídky na opravu střechy bytovky 109. Akce bude přesunuta do příštího roku
a nabídky budou přepracovány a aktualizovány.
Rada schvaluje záměr pořízení nového kotle do nákupního střediska. Zakázka bude realizována příští rok.
Ad3)
Rada schvaluje smlouvu na zhotovení lesního hospodářského plánu pro naši obec. Provede společnost
Lesní projekty České Budějovice a.s., IČ 25161849, cena je 480 Kč bez DPH za 1 ha lesní plochy.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2020. Příjem 16.035 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 realizaci opravy střechy letního parketu v Chrášťanech. Nejvýhodnější nabídka byla od
firmy Klempířství Ladislav Stejskal, IČ 01490028, za cenu 341.560 Kč bez DPH.
Rada schvaluje realizaci stavebních prací projektu „Oprava spojovací chodby ZŠ a MŠ Chrášťany.
Nejvýhodnější nabídka byla od firmy Š+H Bohunice s.r.o., IČ 45022313, za cenu 649.377,46 Kč bez DPH.
Rada schvaluje nákup nového užitkového vozidla Peugeot Boxer pro potřeby obce, za cenu 750.000 Kč vč.
DPH, od MK Cars s.r.o., IČ 472 86 822. Financování proběhne prostřednictvím MONETA Money bank, při
akontaci 225.000 Kč a následných měsíčních splátkách na 24 měsíců.
Ad4)
Rada bere na vědomí informaci o podzimní uzavírce silnic kolem Týna nad Vltavou. Objízdné trasy vedou
přes katastr naší obce.
Rada projednala podněty Fr. Landy na potřebné práce v Doubravce. Postupně se jimi budeme zabývat.
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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