OBEC CHRÁŠŤANY
Chrášťany 79
373 04 Chrášťany
IČ: 00245003

Zápis č. 02/20
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chrášťany, konaného dne 04.06.2020
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chrášťanech.
Přítomno 14 členů zastupitelstva obce ( Marie Trávníčková omluvena ).
Ověřovatelé zápisu: JUDr. Markéta Svobodová
František Stejskal
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Schválení programu
Pozemkové záležitosti
Projekt „Zkvalitnění výuky – ZŠ Chrášťany“
MAS Vltava
Závěrečný účet obce za rok 2019
Různé
Diskuse
Závěr

Zápis z jednání :
Ad1.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19:00 starosta obce Mgr. Josef Vomáčka, přivítal přítomné zastupitele
a ostatní přítomné občany. Jmenoval ověřovateli zápisu paní JUDr. Markétu Svobodovou, pana Františka
Stejskala.
Ad2.
Starosta přečetl program zasedání a vyzval zastupitele k jeho schválení.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Program byl schválen. (ZO/02/20/2 )
Ad.3 Pozemkové záležitosti
Majitelé v Koloměřicích si dělí svá pole a potřebují přístupovou cestu ( záměr byl projednán na minulém
zasedání ZO ). Pozemek byl geometricky oddělen z původního 4355/15, a nyní se tedy jedná o prodej
pozemku p.č. 4355/33 o výměře 191 m2, zájemci za cenu 60 Kč/m2.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/02/20/3 )
Ad. 4. Projekt zkvalitnění výuky – ZŠ Chrášťany
Byla provedena výběrová řízení na všechny tři části projektu PC učebny.
Aktuálně:
Stavební část-nejlepší nabídka SNN Bechyně: 436.479,21Kč bez DPH
PC vybavení- nabídka JABU s.r.o.: 1.647.938Kč bez DPH
Bezbariérové plošiny- ALTECH s.r.o. – 485.000Kč bez DPH
Dotace schválena ve výši 2.850tis. Kč. Starosta obce představil kompletní vybavení PC učebny. Mgr.
Machová vysvětlila důvody kompletního vybavení. Diskuze ohledně dronu – lze využít i pro spolky. Pan Skála
se vyjádřil k UPS.
 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťany na doporučení hodnotící komise, schvaluje jako zhotovitele stavební zakázky
„Zkvalitnění výuky ZŠ Chrášťany“ CZ.06.459/0.0/0.0/16_075/0012079, účastníka: SNN Bechyně a.s.,
Písecká 944, 931 65 Bechyně, IČ25172417, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu bez DPH: 436.479Kč, tj.
528.139,84Kč včetně DPH.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,
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 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťany na doporučení hodnotící komise, schvaluje jako dodavatele VZ „Zkvalitnění
výuky ZŠ Chrášťany“ - vybavení PC učebny CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079, účastníka: JABU, s.r.o.
Chotýčany 93, Chotýčany, IČ: 04789164, který nabídl nejnižší celkovou cenu bez DPH 1.647.938,00Kč, tj.
1.994.004,98Kč, včetně DPH.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,

zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/02/20/4b )

 Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Chrášťany na doporučení hodnotící komise, schvaluje jako dodavatele VZ „Zkvalitnění
výuky ZŠ Chrášťany“ - bezbariérovost CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012079, účastníka: ALTECH, s.r.o.,
Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 46344861, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu bez DPH
485.000,00Kč, tj. 586.850,00Kč včetně DPH.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,

zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/02/20/4c )

Ad. 5. MAS VLTAVA
Máme naší obec zařazenou jako součást strategií a územní působnosti MAS Vltava. Ing. Jiříček se vyjádřil
k fungování čerpání programů. Například ZŠ spolupracuje s MAS, a je možnost čerpání dotačních příspěvků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením území obce Chrášťany do územní působnosti
MAS Vltava na období 2021-2027.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,

zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/02/20/5 )

Ad. 6. Závěrečný účet obce za rok 2019
Starosta obce seznámil s výsledkem přezkumu hospodaření, kompletně uzavřeným účetnictvím obce za rok
2019. Všechny výkazy jsou řádně vyvěšeny na úřední desce.
Projednali jsme závěrečný účet obce Chrášťany, včetně zprávy o výsledku hospodaření se souhlasem
celoročního hospodaření s výhradou a přijali jsme opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve
zprávě auditora.
Chyba č.1: Inventurní soupisy k účtu 021 Stavby a 031 Pozemky, jejichž součástí je mimo jiné i LV, nebyly
sestaveny v okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, tj. k 31.12.2019, ale k okamžiku 13.01.2020.
Nápravné opatření: V roce 2020 se LV bude sestavovat k 31.12.2020.
Chyba č.2: Na inventurním soupisu 321 Dodavatelé byl zjištěn účetní stav v hlavní knize 214.584,32Kč a
skutečný stav soupisu je 210.695,32Kč.
Nápravné opatření: Účet 321 Dodavatelé bude k 31.12.2020 „souhlasí“.
Toto projednání bylo uzavřeno hlasováním o celoročním hospodaření obce za rok 2019.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/02/20/6a )
Dále byla ke schválení předložena účetní závěrka za rok 2019.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/02/20/6b )
Ad.7. Různé
* SMAO žádá o zvýšení příspěvku na obyvatele. Ing Jiříček vysvětlil fungování SMAO. Majetek sdružení je
jako majetek obcí. Lze tedy využívat pro různé účely. Členský příspěvek ve družení je 15 Kč na obyvatele.
V souvislosti s realizací projektů, nejnověji spuštění provozu Komunitního centra v Týně nad Vltavou, jsou
všechny obce požádány o navýšení příspěvku na částku 25,-Kč a od příštího roku na 30,- Kč. JUDr.
Svobodová se dotazuje, kdy se příspěvek v minulosti zvyšoval – naposledy před 5lety.
Mgr. Machová má dotaz na spektrum poskytnutí sociálního poradenství. Lze řešit drogovou problematiku,
finanční gramotnost, výběrová řízení, apod. Prostory jsou k dispozici. Návrh usnesení:
Jako členská obec SMAO navyšujeme příspěvek na 25 Kč pro letošní rok a 30 Kč pro příští rok.
Hlasování: pro – 14 členů OZ, proti – 0,
zdržel se – 0. Návrh byl schválen. ( ZO/02/20/7 )
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* Pozemkové úpravy Pašovice
Pozemková úprava je komplet hotová, nové uspořádání je platné v KN. Zemědělské pozemky jsou k dány
do záměru propachtování. Pozemkový úřad začíná projektovat a má zájem postavit dvě vodní nádrže, které
tam jsou navrženy.
* CAS - na 27.06.2020 je naplánováno slavnostní přivítání nového zásahového vozidla SCANIA . Pracuje se
na prodeji starého auta (cca +/- 50tis. Kč).
* Dění a akce:
Střechy – aktuálně se sbírají nabídky.
Spojovací chodba ZŠ/MŠ: požádáno o stavební povolení.
Společenské akce: Ing. Vanda zjišťoval na hygienické stanici podmínky pro konání akcí. Vzhledem k přísným
podmínkám, vysokým pokutám za jejich nedodržení se většina akcí odsouvá, hasiči nebudou organizovat
letní diskotéky. Celkově záleží na vývoji situace v budoucnu.
Ad.8. Diskuze
Ing. Pánek upozorňuje na nepořádek kolem obchodu, zejména kolem kontejneru na textil a papír. Obec
aktivně řeší – zatím bez výsledku. Převážně záleží na ukázněnosti občanů. Celkově je situace s odpady
špatná.
P. Skála se dotazuje na odpuštění nájmu v souvislosti s COVID-19. JUDr. Svobodová vznesla myšlenku
podpory a zohlednění situace u obchodu paní Strnadové /po dobu nouzového stavu bylo otevřeno/. Zda jí
také odpustit nájem (?).
Další dotaz JUDr. Svobodové na vyřešení pozemkové situace u čp. 114 – zatím není dořešeno. Přítomná
obyvatelka poukazuje, že paní žadatelka si zvala jednotlivé „snadno ovlivnitelné“ zastupitele. Aktuálně je
pozemek paní žadatelkou oplocen. Bylo by vhodné pozemek nabídnout k prodeji, za předpokladu vyjmutí
studny.
P. Vanda upozorňuje na černou skládku u koupaliště v Koloměřicích.
Mgr. Machová otevírá téma otevření školky. Aktuálně je problém, že je podlimitní počet přihlášených dětí.
Vysvětluje náklady na provoz, které jsou ovšem podobné i při běžném provozu. Proběhla diskuze. ZO
podporuje otevření školky.
Ing. Jiříček poukazuje na ucpaný kanál v Koloměřicích. P. Vondra žádá o opravu kanálu v jejich ulici,
z důvodu zaplavování majetku.
* Starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.
V Chrášťanech dne 10.06.2020
Zapsala: Jana Galušková
Mgr. Josef Vomáčka
starosta obce
Ověřovatelé:
JUDr. Markéta Svobodová

…………………

František Stejskal

…………………
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