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

Zápis č. 03/19
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany, konaného dne 29.08.2019
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech.
Přítomno 14 členů zastupitelstva obce (M. Beneš omluven).
Ověřovatelé zápisu: Marie Trávníčková
Rudolf Skála
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Hasičské vozidlo CAS
Znak obce
Různé
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 Marii Trávníčkovou a Rudolfa Skálu.
Ad2.
Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Program byl schválen.
Ad.3 Pozemkové záležitosti
a) Starosta obce seznámil ZO a přítomné občany s geometrickým plánem, týkajícím se rozdělení pozemku p.č.
4523/2 v Chrášťanech a prodeje oddělených pozemků žadatelům. Ohledně uvedeného pozemku proběhla
diskuze, zejména o tu část obsahující starou studnu. Tato záležitost se táhne již několik let. Zastupitelka
M.Svobodová stále upozorňuje na to, že je potřeba nabídnout tento pozemek i dalším občanům, užívajícím vodu
ze studny, přestože se tito o situaci dlouhodobě nezajímají a na zveřejněný zájem nereagovali. Starosta uznal,
že v mezidobí tyto uživatele nenavštívil a nejednal s nimi. Žadatelka uvedla svoje historické a vlastnické
argumenty, na jejichž základě si pozemek nárokuje. Starosta podal návrh na prodej odděleného pozemku p.č.
4523/2 o výměře 139 m 2 , za cenu 30 Kč/m2.
Hlasování: pro – 7 členů OZ, proti – 2, zdrželo se - 5. Návrh nebyl schválen. O situaci bude starosta dále jednat.
b) Další záležitostí byl prodej dalších částí pozemků na témže místě, oddělených z p.č. 4523/1 a 4523/2. Zde to
již bylo bez velké diskuse, jedná se o prodej pozemků p.č. 4523/7 o výměře 20m 2, p.č. 4523/8 o výměře 77m2 ,
parc.č. 4523/9 o výměře 113m 2, Chrášťany, za cenu 30 Kč/m 2.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 1. Návrh byl schválen. ( ZO/03/19/3b )
c) Dalším bodem pozemkových záležitostí bylo darování rybníků Honební společností Doubravka, zastoupené
p. Františkem Landou, obci Chrášťany. Důvodem je budoucí možnost oprav a využití rybníků, pokud by nebyly
ve vlastnictví obce, tak se nedají čerpat dotace. Honební společenstvo Doubravka už darování odsouhlasilo.
Jedná se o pozemky p.č. 1620/9 o výměře 1420 m2, p.č. 1700/8 o výměře 310 m2, p. č. 1700/7 o výměře 381
m2, p. č. 1700/3 o výměře 4184 m2, p.č. 1760/20 o výměře 13 m2. Starosta obce dal hlasovat o přijetí daru.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti - 0, zdrželo se - 0. Návrh byl schválen ( ZO/03/19/3c )
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d) Nová žádost: žadatel požádal o směnu pozemku p.č.1543 o výměře 1449 m2 za pozemky p.č. 2366/1 a 2365/1,
v k.ú. Doubravka. Zastupitel Fr.Landa, vzhledem k místní znalosti, osvětlil pozemkovou situaci v obci Doubravka.
V krátké diskusi se zastupitelé shodli na tom, že o nabízený pozemek zájem nemáme a ponecháme si ty stávající.
Starosta dal hlasovat o záměru směny pozemků.
Hlasování: pro – 0 členů OZ, proti – 13, zdrželo se – 1. Návrh nebyl schválen
e) Posledním bodem pozemkových záležitostí starosta obce obecně obeznámil všechny přítomné s pozemkovou
situací v Pašovicích – průběh komplexní pozemkové úpravy, snad bude hotovo na jaře.
Ad. 4. Hasičské vozidlo CAS
Starosta obce seznámil s proběhlým výběrovým řízením. Nabídku učinila firma KOBIT s.r.o., Rozvojová 269,
Praha 6 a THT Polička s.r.o., Starohradská 316, Polička. Dle stanovených hodnotících kritérií získala nejvyšší
možný počet bodů /100b/ firma KOBIT s.r.o.. Na základě doporučení výběrové komise, obec Chrášťany schvaluje
uzavření kupní smlouvy - veřejná zakázka: „FZŠ-Chrášťany - Cisternová automobilová stříkačka pro obec
Chrášťany“ s firmou KOBIT s.r.o., Rozvojová 269, Praha, IČ: 44792247, za cenu 5.720.000,-Kč bez DPH.
Hlasování: pro - 14 členů OZ, proti - 0, zdrželo se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/03/19/4 )
Ad. 5. Znak Obce
Starosta obce předložil výslednou podobu znaku obce Chrášťany, ke které provedl krátký heraldický výklad. Znak
spolu s vlajkou bude zaslán do Poslanecké Sněmovny k oficiálnímu udělení – v případě schválení výsledné
podoby OZ. Zastupitelstvu byly představeny další návrhy vlajek – proběhla diskuze.
Hlasování pro podobu znaku č.14b : pro – 14 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0.
Návrh byl schválen. ( ZO/03/19/5a )
Vlajka číslo 7- se zobrazením: zelená svisle, žlutá+bílá+modrá vodorovně.
Hlasování pro podobu vlajky: pro – 14 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/03/19/5b )
Návrhy byly schváleny a budou zaslány do příslušného výboru parlamentu k posouzení.
Ad. 6. Různé
Starosta informoval o průběhu naplánovaných investičních akcí.
* Dotace pro vybavení pro hasiče – žádost o dotaci je podána.
* Nový kotel v bytovce je nainstalován.
* Bezdrátový rozhlas – nainstalován, probíhá zkušební provoz, na OÚ jsou sbírány podněty občanů. Dotace
POV vyúčtování odevzdané.
* IROP - dotace pro školu na počítačovou učebnu a bezbariérovost-žádost je podaná, výsledky doposud
nemáme.
* Mateřská školka – rekonstrukce koupelen se dokončuje.
* Hřbitov – hlavní práce dokončeny, další budou dokončovány.
Ad.7. Diskuze
Dotaz, zda byla prodána studna p. Zemanovi – odpovězeno, že studna prodána nebyla.
* Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 20:30 hod.
V Chrášťanech dne 29.8.2019
Zapsala : Jana Galušková
Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce
Ověřovatelé:
Marie Trávníčková

…………………

Rudolf Skála

…………………
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