Obec Chrášťany, Chrášťany 79, 373 04 Chrášťany, IČ : 00245003

Zápis č. 05/16
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany konaného dne 29.11.2016.
( od 19:00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech )
Přítomno 13 členů zastupitelstva obce ( M.Svobodová a M.Trávníčková omluveny )
Ověřovatelé zápisu: Ivana Hošková
Miroslav Jiříček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Vodovod Chrášťany - dodatek
Diskuse
Závěr

Zápis z jednání :
Ad1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19.10 starosta obce Mgr.Josef Vomáčka, přivítal přítomné
zastupitele a ostatní přítomné občany. Jmenoval ověřovateli zápisu Ivanu Hoškovou a Miroslava Jiříčka.
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. Pozemkové záležitosti
Posledně jsme schvalovali záměr prodeje pozemků p.č.60/1 a 61/2 v Doubravě. Bylo dohodnuto, že starosta
projedná se zájemci další postup a možnosti případného rozdělení. Starosta tedy oslovil všechny tři zájemce,
od jednoho ze zájemců přišel dopis, v němž požaduje pozemek 61/2 převést z titulu vydržení. S tím nemáme
zkušenosti. Postoupíme to k názoru krajskému právnímu oddělení a pak se rozhodneme, co bude dál.
Dalším bodem je otázka dalšího využití pozemku s budovou čp.11 v Chrášťanech. Nájemce hospody totiž končí
svojí činnost. Od ledna už tak nebude možné budovu pro tyto účely pronajmout, k tomu by byla nutná velice
nákladná rekonstrukce. Variantou je i prodej. Do příštího jednání se pokusíme vymyslet nějaké nápady, případně
pak budeme hlasovat o záměru prodeje.
Ad.4 Vodovod Chrášťany – dodatek ke smlouvě
Práce na stavbě vodovodu postupně probíhají, většinou bez použití výkopových prací. Dohodli jsme se totiž
s dodavatelem na změně technologie výstavby, používají se protlaky. Dodatek je pro obec výhodný, nemění
se cena díla ( pouze se upravují některé rozpočtové položky ) a zkracuje se doba výstavby o 3 měsíce. Letos
bude profakturováno za 3 mil. Kč.
Starosta proto k hlasování předložil návrh dodatku č.1 ke smlouvě se zhotovitelem – „Sdružení vodovod
Chrášťany“ ( ALSTAP s.r.o. + DAICH spol. s r.o. ) – mění se způsob technologie provádění díla, zkracuje se
termín provedení díla na 9 měsíců a nemění se cena díla..
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen.
Ad 5. Diskuse
* Dotazy směřovaly zejména k chrášťanskému vodovodu. Pracuje se protlaky, v místě křížení více sítí se musí
provést výkop. Občané mají připravené územní souhlasy na přípojky, ceny budou jednotlivě spočítány a
starosta to s každým projedná, zřejmě během ledna. Další věcí je, jestli po zřízení přípojky musí lidé vodu
odebírat. Zákon o vodovodech a kanalizacích tuto povinnost nestanovuje, obec to nemůže nikomu nařídit. Ale
nejde to udělat tak, že se přípojka zřídí, připojí a nebude využívaná. Mohlo by tak časem dojít ke kontaminaci
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vody v řádu. V krajním případě se udělá odbočka, dovede se k majiteli na jeho pozemek, zaslepí se a vůbec
nebude zapnuta. Vodovod chceme jako obec provozovat sami, na odborné záležitosti najmeme na smlouvu
patřičného odborníka.
* černá skládka na „Hůrce“ v Doubravce – stále není odklizena.
* obnova uschlých stromů ve stromořadí Koloměřice – pochválil p.V.M. Ten dále upozornil na to, že nejsou
udržované nové parcely, na nichž se ještě nestaví, je nutné upozornit majitele, aby aspoň posekali.
* ZTV parcely – před začátkem projektu obec předplatila elektrické připojení, to bude teď potřeba rozfakturovat
jednotlivým stavebníkům.
* J.V. – přednesl připomínku na absenci veřejných záchodků v Chrášťanech ( prý je mají u kostela
v Bernarticích ). Možností WC je v obci několik ( hospoda, hasičárna, obecní úřad ), jen je nutné zajistit
přístupnost v případě konání akcí ( kostel, pohřby atd … )

Starosta obce pozval na příští zastupitelstvo, které bude 15.prosince. Zastupitelé souhlasí s dřívějším časem
od 17 hod, všem to vyhovuje. Starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 20.10 hod.
V Chrášťanech dne 6.12.2016
Zapsala : Věra Michalcová

Mgr.Josef Vomáčka
starosta obce

Ověřovatelé:
Miroslav Jiříček

…………………

Ivana Hošková

…………………
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