ZÁPIS č. 4 / 14
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany ze dne 20.8.2014.
Přítomno 8 členů zastupitelstva obce ( V.Pánek, M.Beneš, V.Michalec, J.Koudelka, I.Hošková, F.Trávníček,
J.Prášek – omluveni )
Zapisovatel : Věra Michalcová
Ověřovatelé zápisu: Jana Jarošová, Václav Záveský
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Skládka IV. etapa
Rozpočtové opatření
Různé
Diskuse
Závěr

Zápis z jednání :
Ad1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.15 hod. starosta obce Mgr.Josef Vomáčka, přivítal přítomné
zastupitele a ostatní přítomné občany. Starosta určil ověřovateli zápisu Janu Jarošovou a Václava Záveského.
Ad2. Schválení programu : starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení.
Hlasování: pro – 8 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Program zasedání byl schválen.
Ad.3. Pozemkové záležitosti
Paní K.S. požádala o prodej pozemku p.č.44/2 o výměře 123 m 2. Chtěla by to pro parkování a skladování.
Hlasovalo se o návrhu na záměr prodeje.
Hlasování: pro – 8 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Pan starosta dále k pozemkům uvedl, že zasíťované parcely už nejsou žádné k dispozici, už došly žádosti i o
poslední volné. O parcelu 57/1 jsou zájemci dokonce dva, zde bude potřeba rozhodnout.
Ad.4. Skládka IV.etapa
Na základě zveřejněné výzvy proběhlo výběrové řízení na stavbu IV. etapy skládky. Osloveno bylo 6 firem,
nabídku podaly 3 z nich. Po důkladném posouzení nabídek dle hodnotících kritérií ( nabídková cena, systém
jakosti, dodací termín ) doporučuje hodnotící komise jako nejvýhodnější nabídku firmy Daich spol. s r.o. Starosta
podal tedy návrh na schválení výsledků výběrového řízení a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem,
společností DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor, IČ: 424 07 559, za cenu 5.302.808,66 Kč bez DPH.
Hlasování: pro – 8 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad.5. Rozpočtové opatření
Vzhledem k obdržení dotace ze SFŽP na výsadbu stromořadí ( nebyla rozpočtována ) je nutné uskutečnit
rozpočtové opatření. Příjem ve výši 881.163,90 Kč bude ve stejné výši zaúčtován jako výdaj do položky
financování ( bude provedena mimořádná splátka provozního úvěru ). Byl podán návrh na schválení
rozpočtového opatření č.8/2014.
Hlasování: pro – 8 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad.6. Různé
* Starosta informoval o vývoji aktuálních dopravních projektů ( chodníky, parkoviště, úpravy u školy, průjezd kolem
čp.12 ). Nyní jsou ve fázi projektové přípravy pro úřady. Dále také seznámil s tím, že proběhla schůzka uživatelů
vody ze studní částečně umístěných na soukromém pozemku a obce v souvislosti s připravovanou směnou
pozemků.
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Ad.7 Diskuse
* V diskusi byly opět zmíněny úpravy na hřbitově – současně zvolený povrch občanům nevyhovuje, budeme tedy
hledat řešení nejspíš v nějakém hezkém typu dlažby.
Zasedání zastupitelstva ukončil starosta obce Mgr.Josef Vomáčka ve 20.05 hod.

V Chrášťanech dne 27.8.2014
Zapsala : Věra Michalcová

…………………………………….
Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce
Ověřovatelé:
Jana Jarošová

……………………………

Václav Záveský

……………………………
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