OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis č. 01/20
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany, konaného dne 12.03.2020
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech.
Přítomno 12 členů zastupitelstva obce ( JUDr. Svobodová, F. Stejskal omluveni ).
Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Pánek
Michal Beneš
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Projekt „Zkvalitnění výuky – ZŠ Chrášťany“
Zásahové vozidlo CAS
Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020-2022
Různé
Diskuse
Závěr

Zápis z jednání :
Ad1.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18:10 starosta obce Mgr. Josef Vomáčka, přivítal přítomné zastupitele
a ostatní přítomné občany. Jmenoval ověřovateli zápisu Ing. Pánka a p. Beneše.
Ad2.
Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení. Program byl schválen 12 hlasy.
Hlasování: pro – 12 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Program byl schválen. (ZO/01/20/2 )
Ad.3 Pozemkové záležitosti
Pozemková úprava „Pašovice“ – je vydané konečné rozhodnutí o pozemkové úpravě. Po nabytí právní moci
bude vše nově zapsáno v KN. Ing. Jiříček vznesl dotaz na pozemkové parcely = jsou mimo pozemkovou
úpravu. V průběhu tohoto bodu se dostavila na jednání členka zastupitelstva M. Trávníčková.
Nové žádosti:
* Žadatelé podali žádost o koupi pozemku v Doubravce – v blízkosti svého nově postaveného domu. Jedná
se o p.č. 1779 o výměře 1525 m2. Dále je tam ještě malý přilehlý pozemek p.č. 1820/3 o výměře 18 m 2. Pan
Landa se vyjádřil k historii pozemku - navrhuje prodej za podmínky, že bude umožněn přístup k přilehlým
polím. Další problém do budoucna vzniká s plánovanou kořenovou čističkou, konkrétně – přístup k ní.
Návrh na schválení záměru prodeje pozemku p.č. 1820/3 a části pozemku 1779 v k.ú. Doubravka u Týna
nad Vltavou, s tím, že zůstane oddělena cesta k sousedním pozemkům.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/01/20/3a )
* Žadatelé požádali o koupi pozemku u chat v Pašovicích (p.č. 175/22 a 204/9). Vzhledem k tomu, že jeden
z pozemků je zahrnut v pozemkové úpravě, bude rozhodnuto až po jeho zanesení na KN. Mgr. Vomáčka
osvětlil situaci na mapě.
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* Další žadatelé si budou dělit svá pole a potřebují přístupovou cestu. Jedná se o pozemek p.č. 4355/15,
konkrétně o jeho část o výměře cca 190 m2. Byl tedy podán návrh na schválení záměru prodeje části
pozemku p.č. 4355/15 v k.ú. Koloměřice.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/01/20/3b )
Ad. 4. Projekt zkvalitnění výuky – ZŠ Chrášťany
Byla zadána příprava výběrového řízení, aby to bylo vše připraveno, pokud bude schválena přislíbená
dotace. Ing. Jiříček sděluje, že by to mělo vyjít, protože JČ Muzeum opustilo první místo, tedy se mění pořadí
v přidělování dotací. Projekt se snad zvládne připravit do prázdnin a realizovat do začátku školního roku.
Skládá se ze tří částí: část stavební, bezbariérová a vybavení počítačové učebny. Řízení budou vedena
každá zvlášť. Mgr. Machová se vyjádřila ke stavu a přípravám výběrového řízení. Výběrové řízení
administrativně řeší Universal Solutions. U výzvy na stavební úpravy je nutno posunout termín na konec
července 2020. Hlasování o souhlasu se zněním zadání zadávací dokumentace na všechna výběrová řízení.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0,

zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/01/20/4 )

Ad. 5. Zásahové vozidlo CAS
Podvozek je již u KOBITu na dílně, dovezlo se již vybavení k namontování. Další návštěva KOBITu do konce
dubna. Finance: z ministerstva máme dotaci 2,5 mil. Kč, KÚ schválil dotaci ve výši 1,5mil. Nám zbývá doplatit
3 mil. Kč, na které si vezmeme úvěr. Nabídky od Komerční banky máme na úvěr s pevnou i pohyblivou
sazbou. Starosta představil obě varianty finanční nabídku úvěru. Pro nás při pětileté splatnosti úvěru je
jednoznačně lepší využít pevnou úrokovou sazbu. Starosta tedy podal návrh na přijetí nabídky od Komerční
banky a.s., na střednědobý úvěr ve výši 3.000.000,- Kč na dofinancování hasičské stříkačky CAS, splatnost
do 31.12.2025, pevná úroková sazba 1,87%.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti – 0, zdržel se – 0. Návrh byl schválen. (ZO/01/20/5)
Ad. 6. Střednědobý rozpočtový výhled obce 2020-2020, odpis
Starosta obce seznámil s výhledem rozpočtu. Je to pouze rámcový dokument, který vyžaduje zákon. Krátce
jsme pohovořili o některých budoucích investicích, např. rybníky, nebo chodníky ( v Chrášťanech od č.p. 80
směrem k obci. Ing. Pánek zmiňuje chodník kolem Koukolů, v Koloměřicích na mostě … ).
Úvěry – letošní rok končí úvěry na skládce a na zateplení školy. Zůstává úvěr na vodovod.
Byl tedy podán návrh na schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky 2020-2022.
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti - 0 ,
zdržel se - 0. Návrh byl schválen (ZO/01/20/6a)
ODPISY
Přítomní byli seznámeni s účetním odpisovým plánem.
Hlasování o schválení odpisového plánu na rok 2020
Hlasování: pro – 13 členů OZ, proti - 0 ,
zdržel se - 0. Návrh byl schválen (ZO/01/20/6b)
Ad.7. Různé
Dotace Domovy KLAS
Domovy KLAS o.p.s. žádají o finanční podporu 310 tis. Ing. Pánek reaguje na placenou službu hlídání dětí.
Ing. Jiříček sděluje, že situace je proměnlivá. Proběhla diskuze mezi Ing. Jiříčkem a Mgr. Machovou.
Rozpočet počítá s loňskou částkou 240.000,- Kč, ke zvyšování není závažný důvod, tato částka tedy byla
předložena jako návrh dotace na tento rok.
Hlasování: pro – 8 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 5. Návrh byl schválen. (ZO/01/20/7 )
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Mgr. Machová se dotazuje na výši rozvozu obědů pro důchodce – LEDAX je dražší než Domovy KLAS.
Znak a vlajka obce
Již jsou schváleny v Parlamentu. Vlajku objednáme i velkou smaltovanou ceduli. Návrhy na malé vlaječky –
žlutá barva šňůr. Cedule – první návrh s prohnutým nápisem.
Ad.8. Diskuze
Starosta se vyjádřil k situaci kolem COVID-19. Podpoří se nařízení Vlády ČR, v tomto okamžiku pouze
budeme informovat občany. V případě potřeby bude svolán krizový štáb. Mateřská školka bude uzavřena od
pondělí 16.03.2020.
Mgr. Machová by chtěla rezervovat parkovací stání. Jednalo by se o tři parkovací stání pro 3 byty. Do
budoucna je potřeba řešit situaci kolem parkovacích míst. Mgr. Vomáčka na mapě seznámil s majetkovou
situací a územním plánem za bytovkou. Možností je vykoupení pozemků za bytovkou a postavení parkoviště.
Dále zkusit oslovit majitele bytovky 108 o vybudování parkovacích míst. Dále by bylo vhodné přemýšlet o
rozšíření parkovacích stání pro celou obec.
* Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 19.20 hod.

V Chrášťanech dne 17.3.2020

Zapsala : Jana Galušková
Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce
Ověřovatelé:
Ing. Václav Pánek

…………………

Michal Beneš

…………………
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