OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis (02/21)
z jednání rady obce, které se konalo 25. 2. 2021 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 a projekty
3.
Finanční záležitosti
4.
Různé, diskuse, závěr
Usnesení
Ad2)
Rada schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. st.259/1 o výměře cca 1-2 m2 v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou, pro možné umístění sběrného boxu společnosti Zásilkovna.
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Chrášťany a EG.D a.s.,
na akci „Hladná 752/8, k.ú. Doubrava nad Vltavou - NN“.
Rada byla seznámena s návrhem na výměnu pozemků v Koloměřicích. Bude postoupeno zastupitelstvu.
Rada projednala záměr instalace nového kotle do nákupního střediska. Shodli jsme se na variantě
automatického kotle o výkonu cca 50 kW.
Rada schvaluje prodej starého užitkového automobilu MultiCar 25, podle nabídek na základě zveřejněného
inzerátu, za 36.000 Kč.
Ad3)
Rada schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč u příležitosti narození dítěte.
Rada schvaluje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu obce pro spolky na rok 2021:
SDH Doubravka ( 35.000 Kč na zajištění činnosti sboru a pořádání akcí 2021 )
Český svaz včelařů ( 40.000 Kč na podporu včelařství v našem regionu v roce 2021 )
Doubravské divizny, z.s. ( 25.000 Kč na pořádání akcí pro děti a dospělé 2021 )
TJ Sokol Chrášťany ( 35.000 Kč na zajištění činnosti klubu v roce 2021 )
SDH Doubrava ( 35.000 Kč na zajištění činnosti sboru a pořádání akcí 2021 )
SDH Chrášťany ( 20.000 Kč na činnost a vybavení SDH 2021 )
SDH Chrášťany ( 45.000 Kč na pořádání sportovních a kulturních akcí 2021 )
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2021. Příjem 38.516 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 účetní výkazy příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chrášťany:
- účetní závěrka za 2020
- odpisový plán na rok 2021
- hospodářský výsledek za rok 2020 a jeho rozdělení
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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