duben 2019

Obecního úřadu Chrášťany

Vážení spoluobčané,
rok 2019 je už v plném proudu, počasí zatím nijak moc nepřeje zemědělcům a zahrádkářům, ale třeba
nás letos ještě překvapí a nějaké extrémní sucho se nám vyhne. Důležité je, že zdroje vody v Dražíči, na
něž je připojen chrášťanský nový vodovod, jsou silné a hluboké a voda nedojde. Letos se můžeme těšit
na všechny tradiční společenské akce a také chystáme pár menších akcí investičních. Přehledy všech
akcí jsou dále ve zpravodaji uvedeny. Největším plánovaným počinem je pořízení nového zásahového
automobilu pro chrášťanské hasiče, na nějž je přislíbena státní i krajská dotace. Úřední postupy jsou
tradičně zdlouhavé a možná se dočkáme až na jaře příštího roku. Jinak se letošní rok obejde bez velkých
výročních oslav, neobejde se však bez voleb, tentokrát se jedná o volby do Evropského parlamentu. Přeji
všem pohodové jarní dny a úspěšný přechod do léta 
Mgr. Josef Vomáčka

** Místní poplatky 2019
Poplatky za svoz odpadů zůstaly pro rok 2019 ve stejné výši jako v letech předchozích ( 300 Kč pro trvale
bydlící, 450 Kč pro rekreační objekty a byty a domy, kde nikdo není trvale hlášen, a 150 Kč pro děti do 6
let a seniory nad 70 let ), poplatek za psa činí stále 60 Kč. Připomínáme, že splatnost poplatků je do
30.6.2019. Poplatky se platí v hotovosti v pokladně OÚ, případně převodem na účet obce.
** Cena vodného pro rok 2019 (odečtové období 2018-19)
Zastupitelstvo obce schválilo ceny vodného pro rok 2018/2019, platné pro dodávky pitné vody
z vodovodu Chrášťany a Doubravka :
- pevná složka ( tzv. paušál ) …… 444 Kč / rok
- sazba vodného ………………….. 45 Kč / 1 m3 ( včetně DPH )
ZÁLOHY NA VODNÉ
– v případě, že by některá z připojených domácností v Chrášťanech nebo v Doubravce měla zájem
zaplatit si částečnou zálohu na vodné, pak tuto možnost nově zavádíme. Do konce května bude
možné zálohově zaplatit dle vlastního uvážení, maximálně však polovinu částky z předchozí
fakturace. Platbu lze provést v pokladně OÚ, nebo převodem na účet 4022231/0100, pod
variabilním symbolem 231001xxx ( Chrášťany ) nebo 231003xxx ( Doubravka ). Místo křížků se
uvede číslo popisné odběrného místa (např. tedy 001, 058, 116 apod. ).
** Palivové dřevo pro občany
OBČANÉ OBCE MAJÍ STÁLE MOŽNOST ZAPISOVAT SE DO POŘADNÍKŮ NA ZÍSKÁNÍ
PALIVOVÉHO DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ. PŘIDĚLOVÁNÍ SAMOVÝROBY I PŘÍPADNÝ DOVOZ JIŽ
VYTĚŽENÉHO DŘEVA PROBÍHÁ VŽDY PO DOHODĚ S MÍSTOSTAROSTOU OBCE.

Fotbalové jaro 2019
V zimní přípravě naši fotbalisté sehráli několik přípravných zápasů a absolvovali krátké soustředění
v Českém Krumlově. V jarní sezóně budou hájit postavení v první polovině tabulky. Prozatím jaro začalo
třemi výhrami a dvěma prohrami a remízou.
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Na zasedání bylo přítomno 15 z 15 členů zastupitelstva obce.
3a) ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemku p.č. 275/20 o výměře 1121 m2, odděleno z původního
p.č.275/7, v k.ú. Doubrava nad Vltavou, za cenu 30 Kč za 1 m2.
3b) ZO schvaluje 15 hlasy prodej obecního pozemku p.č. st.77/3 o výměře 52 m2 včetně budovy v k.ú.
Doubravka u Týna n. Vltavou. Cena pozemku je 60 Kč/m2, cena budovy 5000 Kč.
3c) ZO schvaluje 15 hlasy prodej pozemku p.č. 18/4 o výměře 9 m2 v k.ú. Pašovice, za cenu 60 Kč/m2.
3d) ZO schvaluje 15 hlasy záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 4555/21 o výměře cca 100 m 2
v k. ú. Koloměřice.
3f) ZO schvaluje 15 hlasy koupi pozemků p.č. 26/6 o výměře 49 m2 a pozemek p.č. 4525/7 o výměře 7
m2 , v k.ú. Chrášťany u Týna nad Vltavou, za dohodnutou cenu 30 Kč/m2.
4) ZO schvaluje 15 hlasy Plán společných zařízení pro komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Pašovice.
5) ZO schvaluje 14 hlasy poskytnutí dotace pro Domovy KLAS o.p.s., IČ 281 12 962, ve výši 240.000,Kč, na zajištění činnosti sociálního centra „Dům sociálních služeb Chrášťany čp.5“ v roce 2019.
6) ZO schvaluje 15 hlasy střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2019-21.
7) ZO schvaluje 15 hlasy odpisový plán obce na rok 2019.
Neschválené návrhy:
- k bodu 3e) - ZO neschvaluje záměr prodeje části obecních pozemků p.č. 665/19 a 665/11 v k. ú.
Doubrava nad Vltavou.

Jubilanti 2019
Životní jubileum oslaví:
v květnu 2019:
Bicanová Libuše, Doubravka
Svoboda Jaroslav, Chrášťany
Ťupová Květoslava, Doubravka
Hajíčková Anna, Doubravka

v červenci 2019:
Písačka Vojtěch, Chrášťany
Pospíšilová Angelika, Chrášťany
Marková Marie, Chrášťany
Kabelová Marta, Chrášťany
Trávníček František, Koloměřice



Nebezpečný odpad - svozová firma Rumpold bude odvážet pouze akumulátory, znečištěné
obaly od barev, olejů a chemikálií, pneumatiky, zářivky a výbojky. Obaly musí být řádně
uzavřené, aby obsah nevytékal. NE ETERNIT ANI STAVEBNÍ !!



Elektrozařízení a velkorozměrový odpad – budeme svážet vlastními silami, občané mohou
odevzdat veškeré ostatní věci, které běžně do popelnic nepatří nebo se tam nevejdou,
samozřejmě s výjimkou biologického a nebezpečného odpadu.
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v červnu 2019
Kupcová Jaroslava, Doubravka
Michalec František, Doubravka
Musilová Miloslava, Pašovice
Říhová Anna, Doubravka

Občané mají možnost odevzdat odpad v jednotlivých částech obce podle harmonogramu, který
bude zveřejněn na vývěskách a v obecním rozhlase.
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Děkujeme za podporu generálnímu partnerovi projektu – Jaderná elektrárna Temelín Skupiny ČEZ.
* Masopustní průvod ( 23.2. )
* Maškarní diskotéka - karneval ( 9.3. )
* Oslavy MDŽ ( 8.3., 9.3. )
* Maškarní rej pro dospělé v Doubravě ( 16.3.)
* Velikonoční odpoledne v Doubravě ( 21.4.)
* Slet čarodějnic ( 30.4.)
* Hasičská soutěž – dětská Plamen ( 4.5. )
* Dětský den Chrášťany ( červen )
* Dětský den Doubrava ( 15.6. )
* Nohejbalový turnaj Chrášťany ( červen )
* Turnaj ve stolním tenisu - Doubrava open 2019 ( 13.7. )
* Nohejbalový turnaj Doubravka ( 20.7. )
* Rybářské závody Doubrava ( 27.7. )
* Setkání heligonkářů ( 4.8. )
* Hasičská soutěž - memoriál M.Sýkory ( 17.8. )
* Pouťový fotbal – 40. let výročí klubu ( 24.8. )
* Hasičská soutěž - dětská ( 1.9. )
* Loučení s létem
* Exkurze do infocentra JETE
* Setkání důchodců ( září )
* Sraz sokolníků ( září )
* Mariášový turnaj ( říjen )
* Lampionový průvod a drakiáda ( listopad )
* Mikulášská a čertovská nadílka, vánoční tvoření, rozsvícení stromečku ( prosinec )
* Vánoční zpívání ( prosinec )
Pozvánky, fotografie a další informace o jednotlivých akcích najdete na webových stránkách spolků, na
stránkách knihovny, případně na Facebooku.

Výškové práce
Pronájem autoplošiny s obsluhou
Více na www.vyhlidko.cz
Petr Svatoš, tel. 773 122 887
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Probíhající a připravované akce aneb co by se mělo povést v roce 2019 (mimo jiné ):
- instalace bezdrátového rozhlasu ve všech částech obce ( dotace POV JčKraje )
- výměna oken na severní straně bytovky 131
- výměna kotle v bytovce 109
- oprava sociálního zařízení v MŠ Chrášťany ( příspěvek Nadace ČEZ )
- dokončení dlažby na hřbitově
- realizace projektu úprav dopravního značení
- oprava střechy na „salaši“
- pořízení nového hasičského zásahového automobilu ( se státní dotací )

30.4.
2.5.
4.5.
4.5.
18.5.
18.5.
24.-.25.5.
1.6.
červen
15.6.
15.6.

Pálení čarodějnic
Šumava ve fotografiích – promítání ( 18.00, hasičárna Chrášťany )
Hasičská soutěž dětská - PLAMEN ( 9:00 )
Fotbalový zápas Chrášťany – Hrdějovice B ( 17:00 )
Svoz nebezpečného a velkorozměrového odpadu
Fotbalový zápas Chrášťany – Včelná ( 17:00 )
Volby do Evropského parlamentu
Fotbalový zápas Chrášťany – Dívčice ( 17:00 )
dětský den v Chrášťanech
dětský den v Doubravě
Fotbalový zápas Chrášťany – Mladé B ( 17:30 ) + dokopná

ZASEDACÍ MÍSTNOST HASIČSKÉ ZBROJNICE V CHRÁŠŤANECH – ČTVRTEK 2.5. 2019 OD 18.00
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ - CELÝ VÝTĚŽEK BUDE POUKÁZÁN NA KONTO PÉTI HORÁKA
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