Zápis č. 06/15
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany konaného dne 21.12.2015.
Přítomno 13 členů zastupitelstva obce ( P.Vlažný a J.Jarošová omluveni )
Ověřovatelé zápisu: Miroslava Machová
Michal Beneš
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Slib člena zastupitelstva
4) Vodovod Chrášťany
5) Rozpočet obce na rok 2016
6) Různé
7) Diskuse
8) 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 Miroslavu Machovou a Michala Beneše.
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 uvolněný mandát v zastupitelstvu po Janě Novotné nastupuje jako další náhradník pan Jaroslav Jaroš
z Pašovic. Starosta přečetl slib zastupitele, pan Jaroš podepsal a slib potvrdil slovem „slibuji“. Poté mu
starosta předal osvědčení zastupitele.
Ad.4 Vodovod Chrášťany
Starosta seznámil s aktuálním stavem projektu. Zakázka je předběžně zveřejněna ve Věstníku a je
připravena nová výzva a zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Ta bude předmětem schvalování.
Nejprve ale V.Pánek vyjádřil pochybnost o schopnosti financování projektu a navrhl rozdělení zakázky do
několika postupných etap. Starosta vysvětlil, že tím bychom se zřejmě připravili o možnost čerpání již
přislíbených dotací z MZe. Přesná výše není ještě známá, bude až následně vypočtena v max.výši 60-70%
uznatelných nákladů. Starosta navrhuje počkat na vysoutěžení a až podle výsledků se rozhodnout o typu
financování. Starosta dále představil aktuální souhrn úvěrového zatížení obce. Obec splácí dlouhodobé
úvěry na zateplení školy ( nynější zůstatek 4,5 mil.Kč, splatný do 2020 ) a na projekt ZTV Chrášťany
(zůstatek 2,4 mil.Kč, splatný do 2019 ). K tomu má skládka úvěr na stavbu IV.etapy ( zůstatek 4,7 mil.Kč,
splatný do 2020 ). Tento úvěr není součástí běžného rozpočtu. Celkové úvěrové zatížení včetně skládky je
11,7 mil.Kč. Na vlastní podíl projektu oprav nádrží a vodovodu odhaduje starosta potřebu dalších 10 mil. Kč.
Zde je riziko již přílišného zatížení. Dle starosty je ale vodovod naprostou nutností, a na další splátky by se
mělo povést v běžném rozpočtu ušetřit. Stejně tak je přesvědčen, že v příštím roce se podaří ušetřit na
vlastní podíl na akci oprav místních komunikací v Doubravě ( 90% dotace z MMR ), kde by ta vlastní částka
měla být kolem 700 tis. Kč. V letošním roce se povedlo také ušetřit, stav na účtech dle rozpočtu měl na konci
roku být kolem 3 mil.Kč, ve skutečnosti to bude kolem 4,5 mil. Kč. Starosta představil výzvu a zadávací
dokumentaci ke stávajícímu projektu vodovodu, opět byla debata ohledně subdodavatelů – dle konzultace se
Stav.poradnou nemáme jako zadavatel možnost ovlivnit, jaké subdodavatele si uchazeči do nabídky
napíšou. Během stavby už pak do toho trochu zasáhnout můžeme. Následně byl tedy podán návrh na
schválení výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení na realizaci projektu Vodovod Chrášťany.
Hlasování: pro – 11 členů OZ, proti – 1, zdržel se – 1. Návrh byl schválen.
Ad 5. Rozpočet obce na rok 2016
Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn, již dříve byl zastupitelům zaslán ke konzultaci. Po jednání finančního
výboru starosta navrhuje v rozpočtu ještě úpravy na straně příjmů i výdajů. Předseda fin.výboru p.Jiříček
podporuje ještě další úpravy, tak aby se plánovaný úvěr na opravy nádrží mohl co nejvíce snížit.
Původní návrh rozpočtu bude tedy upraven v příjmech :

1

_______________________
Zápis z jednání zastupitelstva

pol. 1111 navýšení o 100 tis.
pol. 1121 navýšení o 50 tisíc
pol. 1211 navýšení o 400 tisíc
úpravy ve výdajích :
par. 3613 snížení o 100 tisíc
par. 3639 snížení o 100 tisíc
upraven bude podíl financování :
pol. 8115 navýšena o 750 tisíc
pol. 8123 úvěry snížena o 1.500 tisíc
Ke schvalování byl tedy předložen upravený návrh rozpočtu obce na rok 2016 ve výši 23.853.000 na straně
příjmů a 28.153.000 Kč na straně výdajů. Výsledný rozdíl příjmů a výdajů ( -4.300.000 Kč ) bude pokrytý
financováním - čerpáním dlouhodobého přijatého úvěru a změnou stavu prostředků na bankovních účtech
obce. Závazným ukazatelem je paragrafové znění rozpočtu.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad.6 Různé
Starosta informoval o jednání s paní Forsterovou o převodu nádrže v Pašovicích. Darování nádrže nebude
problém, ještě se jedná o přístupu k nádrži a okolních pozemcích.
Ad.7 Diskuse.
* F.Hošek – poděkoval celému zastupitelstvu za práci, zejména vyzdvihl ženy zastupitelky. Popřál šťastné
vykročení do nového roku.
* J.Koudelka – připomínka ke kotlíkovým dotacím – možnost, aby obec zprostředkovala potřebné informace
pro svoje občany. Starosta souhlasil a přislíbil získání informací na krajském úřadě.
Starosta obce na závěr poděkoval všem zastupitelům za celoroční spolupráci a popřál hezké vánoce, a
zasedání ukončil ve 20.10 hod.

V Chrášťanech dne 23.12.2015
Zapsala : Věra Michalcová

Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce

Ověřovatelé:
Miroslava Machová

…………………

Michal Beneš

…………………
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