OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis (10/20)
z jednání rady obce, které se konalo 26. 10. 2020 od 17.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, V. Záveský, F. Stejskal, R. Skála
Omluveni: Ing. Pánek
Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Majetkové záležitosti a projekty
3.
Finanční záležitosti
4.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene ( č. CB-014330049300/001 ) mezi obcí Chrášťany a
E.ON Distribuce a.s., na akci „Chrášťany č.p. 83 – kabel NN“.
Rada schvaluje podání žádosti o dotaci MZe na akci „Udržovací práce požární nádrže“, na opravu nádrže
v Pašovicích.
Rada byla seznámena s projektovou přípravou na výstavbu nových vodních nádrží v k.ú Pašovice –
provádí stát na základě provedených pozemkových úprav.
Rada schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci MMR na projektovanou akci „Rekonstrukce bývalé
klubovny v obci Chrášťany“.
Ad3)
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč pro Hospic sv. Jana Neumanna o.p.s. Prachatice, na
úhradu poskytované péče v roce 2021.
Rada neschvaluje žádost o finanční příspěvek pro Jihočeské centrum pro ZPS.
Rada schvaluje nové ceny za 1 prm palivového dříví pro občany – samovýroba 50 Kč, prodej ze skládky
v lese 300 Kč, prodej ze skládky u bramborárny 375 Kč.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020. Příjem 240.797,65 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.

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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