Zápis č. 05/15
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany konaného dne 7.12.2015.
Přítomno 13 členů zastupitelstva obce ( M.Beneš a J.Novotná omluveni )
Ověřovatelé zápisu: Ivana Hošková
Jana Jarošová
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Slib člena zastupitelstva
4) Rozpočtová změna
5) Vodovod Chrášťany
6) Projekt opravy nádrží
7) Vyhláška o místních poplatcích
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Zápis z jednání :
Ad1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.05 starosta obce Mgr.Josef Vomáčka, přivítal přítomné
zastupitele a ostatní přítomné občany. Jmenoval ověřovateli zápisu Ivanu Hoškovou a Janu Jarošovou.
Ad2. Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Program byl schválen.
Ad3. Slib člena zastupitelstva
Na zasedání měla oficiálně složit slib zastupitelka Jana Novotná. Odpoledne před jednáním ale oznámila, že
se mandátu vzdává, a slib tedy nesloží. Bude osloven další náhradník v pořadí.
Ad.4 Rozpočtová změna
Starosta seznámil s navrhovaným rozpočtovým opatřeními Na účet přišly další dotační peníze na opravy
nádrží ( Doubrava-Hladná a Koloměřice II ) a zároveň jsme k nim obdrželi i další rozhodnutí o poskytnutí
dotace, abychom mohli faktury proplatit dodavateli, musíme schválit rozpočtovou změnu. Byl tedy podán
návrh na schválení rozpočtového opatření č.15/2015, na straně příjmů 8.112.672 Kč ( přijatá dotace z MMR),
stejná částka rozúčtována do výdajové položky 2341 na opravy nádrží. ( 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 ).
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad 5. Vodovod Chrášťany
Původně vyhlášené výběrové řízení bylo zrušeno, na základě mnoha dotazů uchazečů přišla nutnost úpravy
dokumentace a odstranění chyb, aby nové výběrko mohlo proběhnout bez potíží, hlavně co se týče
případných nesrovnalostí a možných odvolání uchazečů. Dojde i k drobným změnám projektu v tom smyslu,
že bude zapracováno více možností protlaků v chodnících namísto kopání. Stavební povolení proběhlo bez
potíží a brzy bude vydáno. Administrátor připraví všechny podklady k novému zveřejnění zakázky a další
zákonné náležitosti. Na ministerstvu máme prodloužený termín do 30.4. Důležité bude, jaké si vybraný
dodavatel zvolí subdodavatele.
Ad 6. Projekt opravy nádrží
5 nádrži je hotových v termínu dle smlouvy, 2 se dodělají na jaře ( z důvodu nepříznivého počasí v létě se
nemohly vypustit a opravit ), z ministerstva to máme povoleno. K tomu musíme uzavřít dodatek ke smlouvě
s novým termínem. Zároveň dodatek obsahuje novou cenu díla po vyčíslení méněprací, tedy toho, co
původně bylo v rozpočtu, ale nedělalo se to, takže se podařilo docela výrazně ušetřit ( cca 4 mil.bez DPH ).
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Těch 5 hotových nádrží je převzatých s drobnými nedodělky. Zkouška hladiny vody přes přeliv na návsi
v Koloměřicích dopadla dobře. Bylo také poukázáno na neustálý problém s protékáním stavidla
v Chrášťanech. Není žádný zákonný důvod k uplatnění smluvních sankcí. Starosta uvedl, že do doby
úplného odstranění vad a nedodělků nebudou faktury kompletně proplaceny. Snížení celkové ceny by
nemělo mít vliv na výši dotace, ta bude maximálně 90% ze zaplacené částky.
Starosta podal návrh na schválení dodatku č.1 ke smlouvě s dodavatelem HYDRO&KOV s.r.o., Rybářská
801, 37901 Třeboň, IČ 27720161, kde se mění termín dokončení díla na 30.6.2016 a celková cena díla bez
DPH na 28.046.742 Kč.
Hlasování: pro – 11 členů OZ, proti – 1, zdržel se – 1. Návrh byl schválen.
Ad 7. Vyhláška o místních poplatcích
Z důvodu změny zákona musíme upravit znění naší vyhlášky o místních poplatcích. Starosta seznámil
přítomné s úpravami a s novým zněním vyhlášky. Výše poplatků zůstane stejná, výpočet nákladů na
rozpočítání do poplatku je obnoven. Starosta tedy podal návrh na schválení Obecně závazné vyhlášky
č.2/2015 o místních poplatcích v předloženém znění.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad.8 Různé
Starosta podal návrh na schválení daru ve výši 40000 Kč pro Římskokatolickou farnost Chrášťany na splátku
varhan v kostele, stejně jako v předchozích letech, varhany již letos budou splaceny.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Dále starosta seznámil se žádostí sdružení PREVENT o příspěvek na realizaci krajské protidrogové politiky
v roce 2016. Z naši obec by příspěvek činil 8063 Kč. Proběhlo hlasování o schválení příspěvku.
Hlasování: pro – 1 člen OZ, proti – 10, zdržel se – 2. Návrh nebyl schválen.
Společnost Domovy KLAS poslala předběžnou žádost na příspěvek na příští rok, zejména jako poděkování
za letošní příspěvek ve výši 120 tis. V budově čp.5 funguje zejména klubovna dětí a klub seniorů.
Návrh rozpočtu Sdružení města a obcí Vltava představil Ing.Jiříček. Sdružení splácí úvěr na zakoupený dům
v Týně, je zapojeno do ministerského projektu Služby obcím a připravuje různé možnosti podpory členských
obcí ( účetnictví, stavební technik, atd. )
Dále starosta informoval o jednání s paní Forsterovou o převodu nádrže v Pašovicích.
Ad.9 Diskuse.
V diskusi byly předneseny a prodiskutovány tyto body a podněty :
* Finance obce – výše úvěrů, splátek, a zbývajících částek – připraví starosta na další zasedání. Zveřejněný
rozpočet obce, menší dotazy k jednotlivým položkám starosta vysvětlil. Možnost rozdělit zakázku na
vodovod z finančních důvodů na více let – není pravděpodobné.
* J.Koudelka – připomínka k pozdní aktualizaci webových stránek
* Kontejner na bioodpad v Chrášťanech – zvážit možnost přistavení i po 1.10.
* nutná úprava plochy na Hůrce v Chrášťanech ( opět velké hromady )
* provoz na skládce probíhá plynule, skládkuje se už i na IV.etapě, odhad skládkování ještě tak 6 let.
* M.Machová – připomínka k parkování u ZŠ a MŠ ( neustálé problémy ), označení parkovacích míst
* grafit Hosty – aktuální informace, probíhá proces EIA, pokud se nepovede vykoupit všechny pozemky, tak
se stejně těžit nemůže. Vyvlastněno nebude, protože to není státní zájem.
Starosta na závěr pozval na příští zasedání na 21.12., a zasedání ukončil ve 20.50 hod.
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V Chrášťanech dne 11.12.2015
Zapsala : Věra Michalcová

Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce

Ověřovatelé:
Ivana Hošková

…………………

Jana Jarošová

…………………
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