OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis (11/20)
z jednání rady obce, které se konalo 30. 11. 2020 od 17.00 hodin na OÚ Chrášťany
Přítomni: Mgr. Vomáčka, V. Záveský, Ing. Pánek, F. Stejskal, R. Skála
Program:
1.
Zahájení, kontrola zápisu, kontrola plnění úkolů
2.
Majetkové záležitosti a projekty
3.
Finanční záležitosti
4.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje pronájem pozemku p.č. 776/9 v k.ú. Doubrava nad Vltavou ( vodní nádrž na Hladné ), na
dobu neurčitou za cenu 1000 Kč ročně.
Rada schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech ( čp.109 a 131 v Chrášťanech ) o 10% od 1.1.2021.
Rada byla informována o realizaci bezbariérového WC v budově školy. Je to nutné doprovodné opatření
k projektu IROP – „Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany – počítačová učebna“.
Ad3)
Rada neschvaluje žádost sdružení PREVENT 99 o podporu na rok 2021.
Rada schvaluje přijetí finančního příspěvku – smlouvu s ČEZ a.s. na projekt „Rozsvícení vánočního stromu
v Chrášťanech 2020“, ve výši 15.000,- Kč.
Rada schvaluje odpuštění nájmů z obecních provozoven, které na základě vládních rozhodnutí musejí být
uzavřeny ( kadeřnictví, všechna pohostinství ). Platí po celou dobu nuceného uzavření.
Rada schvaluje dodatek ke smlouvě s FCC Group a.s., na svoz odpadů v roce 2021, navýšení cen o inflaci.
Rada schvaluje příspěvek ve výši 20.000 Kč pro Domov sv. Anežky, o.p.s. ( IČ 26018888 ) na poskytování
sociálních služeb a podpůrných aktivit v roce 2021.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020. Příjem 290.431,29 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 projednala podnět ohledně krádeží předmětů na hřbitově. Zvažujeme instalaci kamer.
Rada byla seznámena s odchodem administrativní pracovnice na mateřskou dovolenou. Starosta zajistí
novou pracovní sílu na záskok od 1.2.2021.
Rada byla seznámena s nabídkami na mobilní aplikace pro obec. Zatím neřešíme.
Rada souhlasí s pořádáním tradičního závodu Vltava Run v termínu 15.-16.5.2021, případný náhradní
termín je 11.-12.9.2021.
Rada projednala připravované podklady pro jednání zastupitelstva:
- informace o proběhlém přezkumu hospodaření obce
- návrh rozpočtu obce na rok 2021
- kalkulace vodného pro další období (20-21)
- kalkulace výše odpadového poplatku – příloha vyhlášky o místních poplatcích
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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