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

Zápis č. 05/19
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany, konaného dne 19.12.2019
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech.
Přítomno 13 členů zastupitelstva obce ( p. R.Skála, R. Beneš omluveni ).
Ověřovatelé zápisu: Hana Nechvátalová
Jaroslav Jaroš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Místní akční plán ORP Týn nad Vltavou
Plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou
Rozpočet obce na rok 2020
Různé
Diskuse
Závěr

Zápis z jednání :
Ad1.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18:05 starosta obce Mgr. Josef Vomáčka, přivítal přítomné zastupitele a
ostatní přítomné občany. Jmenoval ověřovateli zápisu paní Hanu Nechvátalovou a pana Jaroslava Jaroše.
Ad2.
Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení. V době čtení programu nebyla přítomna
sl. Marie Trávníčková, která se však následně dostavila při řešení bodu 6. Program byl schválen 12 hlasy.
Hlasování: pro – 12 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Program byl schválen. (ZO/05/19/2)
Ad.3 Pozemkové záležitosti
Na základě dříve schváleného záměru mají žadatelé zájem o koupi pozemku parc. č. 4478/1 o výměře 226 m 2.
Jedná se příjezdovou cestu k jejich zahradě. Tento pozemek historicky obecní ani nebyl a nyní ho nikdo jiný
nevyužije. Starosta dal tedy hlasovat o prodeji pozemku p.č. 4478/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Chrášťany u Týna
nad Vltavou, za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování: pro – 12 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/05/19/3)
Ad. 4. Místní akční plán ORP Týn nad Vltavou
Starosta seznámil přítomné s obsahem MAP ORP Týn nad Vltavou. Týká se většinou převážně školské
problematiky (rekonstrukce a inovace školy). Společně s Mgr. Machovou pak vysvětlili význam dokumentu – jedná
se vlastně o seznam projektů, které by se v budoucnu mohly v ZŠ+MŠ realizovat, a bez zařazení v tomto
dokumentu nebude možné požádat o jakékoli dotace. Zastupitelstvo obce musí souhlasit se zařazením
investičních a neinvestičních záměrů do strategického rámce MAP vzdělávání v ORP Týn nad Vltavou.
Hlasování: pro – 12 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/05/19/4)
Ad. 5. Plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou
Ing. Jiříček vysvětlil střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Týn nad Vltavou. Připomenul, že veškerá
jednání jsou veřejná. Starosta obce dal hlasovat o střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Týn nad
Vltavou na rok 2020-2022.
Hlasování: pro – 12 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/05/19/5)
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Ad. 6. Rozpočet na rok 2020
Starosta obce představil řádně zveřejněný návrh rozpočtu na rok 2020. Osvětlil předpokládané příjmy a výdaje.
Přednesl přehled úvěrů obce. Rozpočet je strukturován standardně jako každý rok, pro rok 2020 je největším
plánovaným výdajem nákup hasičského zásahového automobilu, s využitím státní dotace. Ing. Jiříček vznesl
dotaz na vlastní štěpkování – pan místostarosta vysvětlil, že se s tím počítá. Aktuálně je uloženo cca 100m 3 dřeva.
Štěpkování finančně vychází na cca 300,-Kč, nákup štěpky na cca 350,-Kč. Další připomínka Ing. Jiříčka se týká
navýšení dotace pro Domovy KLAS ( rozpočet počítá s 240 tis.) – bude se řešit až po předložení vyúčtování za
rok 2019 a následně nové žádosti o poskytnutí účelové dotace. Dostavila se slečna Trávníčková.
Ke schvalování byl tedy předložen návrh rozpočtu obce Chrášťany na rok 2020 jako schodkový, předpokládané
příjmy ve výši 19.484 tis. Kč, předpokládané výdaje ve výši 23.021 tis. Kč. Schodkový rozdíl příjmů a výdajů ve
výši 3.537 tis. Kč bude pokryt dlouhodobým čerpáním úvěru a financováním – změnou stavu prostředků na
účtech. Závazným ukazatelem je paragrafové znění rozpočtu.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/05/19/6)
Ad.7. Různé
* Hasičské auto CAS - MV potřebuje schválení usnesení o tom, že financování auta je zajištěno. Tuto skutečnost
jsme právě potvrdili schválením rozpočtu v předchozím bodě.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/05/19/7)
* IROP - dotace pro školu prošla dalším kolem. Jedná se o bezbariérovost a vybavení PC učebny - výše dotace
je cca 3.000 tis. Kč, čekáme na potvrzení a schválení. Mezitím by bylo vhodné zajistit výběrové řízení.
* Podané žádosti do krajského POV 2020 – úvěry z úvěru vodovod, spojovací chodba ZŠ a MŠ.
* Rybník MS Hosty v Pašovicích – stále v jednání. Je možnost převodu na obec – opět z důvodu možnosti čerpání
dotace na důležitou opravu. Necháme na myslivcích, jak se rozhodnou.
Ad.8. Diskuze
* Ing. Pánek navrhuje novou vyhlášku obce Chrášťany, zakazující podomní prodej+zákaz uzavírání smluv (přepis
elektřiny, atd.). Vyhláška by měla chránit občany obce před tzv. „praktikami šmejdů“.
* JUDr. Svobodová se dotazuje na aktuální stav kvality rozborů vody – jde pouze o pocit, výsledky odpovídají
normě. Přítomný občan přednesl dotaz též na kvalitu vody. Měl problém se zápachem po chloru. Ing. Pánek ho
odkázal na druh používané technologie. Starosta seznámil s výsledkem rozboru vody. Budeme požadovat
informace od starostky obce Dražíč. Zjistíme používanou technologii a prostředky, které jsou do vody dodávány.
Do rozborů bude přidána metoda trichlormethanu. Starosta přislíbil zjištění aktuálních výsledků rozboru vody.
* Ing. Jiříček připomíná, aby fa Elektrostav po své práci uklízela.
* Přítomný občan sděluje poznatek, že při odstranění eternitové střechy je potřeba zakrytí – tuto informaci však
nemá ověřenou.
* Starosta poděkoval všem za účast, popřál pěkné prožití vánočních svátků a zasedání ukončil v 19.20 hod.
V Chrášťanech dne 23.12.2019
Zapsala: Jana Galušková
Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce
Ověřovatelé:
Hana Nechvátalová

…………………

Jaroslav Jaroš

…………………
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