ZÁPIS č. 3 / 14
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany ze dne 2.7.2014.
Přítomno 12 členů zastupitelstva obce ( M.Machová, V.Pánek, M.Beneš – omluveni )
Zapisovatel : Věra Michalcová
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Jiříček, Václav Michalec
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Spolek obcí regionu JETE
Skládka IV.etapa
Projekty
Volby do zastupitelstev obcí 2014
Různé
Diskuse
Závěr

Zápis z jednání :
Ad1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.05 hod. starosta obce Mgr.Josef Vomáčka, přivítal přítomné
zastupitele a ostatní přítomné občany. Starosta určil ověřovateli zápisu Miroslava Jiříčka a Václava Michalce.
Ad2. Schválení programu : starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení.
Hlasování: pro – 11 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Program zasedání byl schválen.
Ad.3. Pozemkové záležitosti
Na základě dříve schváleného záměru byly předloženy návrhy na schválení prodeje pozemků.
* p.č.4355/17 o výměře 50 m2 v k.ú.Koloměřice, za cenu 30 Kč / m2 ( dle záměru ).
Hlasování: pro – 11 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
* p.č.665/81 o výměře 4 m2 ( vzniklý oddělením z parcely 665/22 ) v k.ú.Doubrava nad Vltavou, za cenu 100 Kč /
m2 ( dle záměru ).
Hlasování: pro – 11 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Manželé F. jako noví majitelé domu v Pašovicích požádali o prodej části pozemku p.č.3437/1 přiléhající k jejich
zahradě. Situaci p.starosta konzultoval se sousedy, kteří se vyjádřili ne moc jednoznačně. Hlasovalo se o návrhu
na záměr prodeje.
Hlasování: pro – 0 členů OZ, proti – 8, zdržel se – 3. Návrh nebyl schválen.
K pozemkům dále p.Jiříček poznamenal, že ještě stále platí nabídka od soukromého vlastníka na prodej kousků
komunikací v Koloměřicích. Bude projednáno na dalším zasedání.
Ad.4 Spolek obcí regionu JETE
Tím, že se nebude prozatím dostavovat jaderná elektrárna Temelín, dá se očekávat menší podpora ze strany
ČEZu pro obce v okolí. Proto z iniciativy obcí vzniká spolek, který by měl za úkol být v kontaktu, vést jednání
s ČEZem, předkládat požadavky obcí atd. Sídlo bude v Temelíně. Starosta uvedl, že není dobré stát stranou a
připojení se ke spolku nemůže obci přinést nic špatného, možná spíš naopak. Byl tedy podán návrh na schválení
stanov spolku ENERGOREGIO TEMELÍNSKO z.s. a vstup naší obce do tohoto spolku.
Hlasování: pro – 10 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 1. Návrh byl schválen.
Ad.5. Skládka IV.etapa
V průběhu projednávání tohoto bodu dorazila zastupitelka paní Jarošová.
Firma Artezis připravila projektovou dokumentaci a podklady k výběrovému řízení na další etapu skládky
Rakovka. Jedná se o zakázku malého rozsahu, přesto je výzva zpracována velice podrobně a přísně, tak aby
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vybraná firma byla co nejkvalitnější. Nabídková cena není jediným kritériem ( 60% ), dalšími jsou systém řízení
kvality ( 20% ) a časový harmonogram ( 20% ). Maximální termín dokončení je 1 rok, předpokládaný ideální
termín je 3 měsíce. Byl tedy podán návrh na schválení výzvy a textové části zadávací dokumentace
v předloženém znění k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci projektu „Skládka tuhých komunálních
odpadů Rakovka – IV.etapa. Výzva a kompletní dokumentace bude zveřejněna na webových stránkách.
Hlasování: pro – 12 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad.6. Projekty
* ZŠ – firma ČerTop s.r.o. již zahájila práce na zakázce „Osazení TRV a patní regulace v ZŠ Chrášťany“ , vše
probíhá v dobré součinnosti se školníkem, vypadá to, že termínově nebude problém a bude za prázdniny hotovo.
* ZTV parcely – po problémech se práce opět rozjely, i když celkem pomalu. Položena je kanalizace a začínají
výkopy pro vodovod, součinnost s pracemi elektrikářů E.ON je domluvena. Všichni potenciální stavebníci jsou o
situaci a průběhu informováni. Pro další zájemce je momentálně volná již jen jedna parcela.
* Stromořadí Koloměřice – dokončuje se administrace na fondu, čekáme proplacení dotace. Uschlé stromy (břízy)
dodavatel na podzim přesadí. Za realizaci tohoto stromořadí jsme dostali čestné uznání v soutěži Vesnice roku
2014.
* popovodňové projekty na opravy nádrží jsou již registrované na MMR, s dotací 90% ! Již je zadána příprava
výběrového řízení, výzvu bude schvalovat zastupitelstvo, starosta připomněl, že taková příležitost už se nebude
opakovat a byla by škoda jí nevyužít.
* úpravy na hřbitově – z prvních zkušeností vyplývá, že na opravenou cestu bude muset přijít jiná povrchová
vrstva než je stávající jemný štěrk. Zkusíme najít dobré řešení, třeba nějakou pěknou variantu dlažby.
* začnou opravy WC v hasičárně, spojené s výměnou oken, okna se vymění také v sociálních budovách
v Koloměřicích a Doubravce ( okna jsou objednána od firmy Vekra ).
Ad.7. Volby do zastupitelstva obce 2014
Letošní volby do obecního zastupitelstva proběhnou ve dnech 10. a 11.října. Kandidátní listiny musí být
odevzdány na registračním úřadě v Týně do 5.srpna. Pro přípravu kandidátních listin je důležitý počet zastupitelů
v naší obci. Současné zastupitelstvo má 15 členů ( je ustavena i rada ), zákonný počet pro naši obec je 7-15
členů. Starosta navrhl ponechat stávající počet 15 zastupitelů.
Hlasování: pro – 10 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 2. Návrh byl schválen.
Ad.8. Různé
* Starosta podal krátké info o vývoji situace problému v Chrášťanech mezi čp.12 a 32. Přímo na místě proběhlo
orientační měření dynamiky a otřesů při projíždění aut přímo pracovníky technického zkušebního ústavu ( za
účasti manželů Z. ). Po obdržení vyhotovené zprávy se bude pokračovat v dalších krocích – bude každopádně
připraveno dopravní řešení ( podobné tomu, které představil p.starosta již minule ), tak aby se povedlo výrazně
omezit nebezpečnost tohoto úseku, o které nikdo nepochybuje. Tento i další dopravní body v naší obci (chodníky,
parkoviště, úpravy u školy ) již byly konzultovány s dopravním úřadem a budou postupně připravovány k realizaci.
* Těžba grafitu na katastru obce Hosty – byli jsme osloveni s informacemi o přípravách těžby grafitu na ložiscích
v sousední obci Hosty a požádáni o podporu úsilí o zastavení záměru otevření povrchového lomu grafitu.
Starosta podal návrh, aby naše obec podpořila úsilí obce Hosty o zastavení příprav na těžbu grafitu.
Hlasování: pro – 12 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad.9 Diskuse
* V diskusi byly krátce zmíněny tyto body a podněty :
- zastupitel p.Hajíček upozornil na nutnost dbát na kvalitu profilů při objednávání plastových oken. Některé profily
jsou sice levné, ale vyráběné v Polsku či Bulharsku, a jejich nižší kvalita se časem projeví. Starosta potvrdil, že
obec vybírá pouze kvalitní profily, na současnou zakázku opět od osvědčené firmy Vekra.
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta obce Mgr.Josef Vomáčka ve 20.30 hod.

_______________________
2

Zápis z jednání zastupitelstva

V Chrášťanech dne 7.7.2014
Zapsala : Věra Michalcová

…………………………………….
Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce
Ověřovatelé:
Miroslav Jiříček

……………………………

Václav Michalec

……………………………
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