
Zápis ze zasedání č. 2/2019 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 20. 2. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 45/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 20. 2. 2019 

Počet listů: 6                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, Pavel Duběda, 

Roman Vodák 

Omluveni:  

Hosté: Milena Maroušková, Jiří Čapek 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

Starostka zahájila jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je 

usnášeníschopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:03 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Romana Vodáka a Miloslava Koptu a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Romana Vodáka a Miloslava Koptu a 

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Vodák, Kopta) 

Usnesení č. 1 bylo schváleno  

 

          3)  Schválení navrženého programu 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou členům zastupitelstva a v souladu 

s informací zveřejněnou na úřední desce. 

Návrh usnesení č.2 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje následující program zasedání: 

PROGRAM: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení navrženého programu 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Informace starostky obce 

6. Návrh ceny pro vodné na rok 2019 

7. Vodojem 

8. Pojištění právní ochrany obce 

9. Nákup budovy bez čp/če 

10. Projekt ATCZ142 Klimagrün / klimatická zeleň 

11. Neinvestiční dotace pro JSDH 

12. Dotace OPŽP na třídění odpadu 

13. Došlé žádosti a žádosti o prodej pozemků 

14. Směna pozemku obecního hřiště 

15. Různé 

 

Výsledek hlasování:  Pro 7,    Proti 0,     Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno  

 



4) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nebyly podány žádné připomínky ani 

doplnění. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zápis z minulého zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 7,      Proti 0,      Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

       

        5)  Informace starostky obce 

• Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zpracovává projektovou dokumentaci na opravu hlavní 

silnice přes Chrášťovice 

• v březnu proběhne ořez jasanu v Klínovicích – musí být vypnutá elektřina 

• probíhá změna pozemku KN 165/1 z TTP na ostatní komunikaci 

• 10.4.2019 proběhne audit obce 

• 11.3 a 18.3. bude v obci vypnut proud – výměna sloupu a rozpojovací skříně, kvůli posílení elektřiny 

v obci 

• 12.10.2019 bude mít v místním KD koncert Myslivecká kapala Atlas 

• 13.2. byla vyúčtována záloha na dotaci v rámci POV 2018 

 

6)   Návrh ceny pro vodné na rok 2019 

 

Návrh ceny pro vodné na rok 2019 je 48,21 Kč za m3 bez DPH tj. navýšení o 2,25 Kč na 1 m3.  

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje navýšení vodného na cenu 48,21 Kč bez DPH za 1 m3  

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

7) Vodojem 

Do vodojemu stále zatéká i po opravě vnějšího pláště tělesa vodojemu. Nyní Čevak provádí vysoušení 

vodojemu a čeká na dodání vysavače od firmy HYDROKOV. Pan Petrů nabízí vytmelení spár u stropu u každé 

nádrže. Nabízená cena je 36 770 Kč za jednu nádrž. tj. celková cena 73 540 Kč. Dále probíhá kontrola z jakých 

míst do vodojemu zatéká.  

 

8) Pojištění právní ochrany obce 

 Starostka seznámila zastupitele s možností právní ochrany obce od firmy DAS, která zahrnuje právní 

pomoc např: právní analýzu výběrových řízení, právní poradnu, za chybné rozhodnutí zastupitelstva, za 

zastupování obce při úrazu na dětském hřišti, pojištění aut např. hasičské, v roční sazbě cca 13 000 Kč. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje  podepsat smlouvu o zajištění právní ochrany obce s firmou DAS  

Výsledek hlasování: Pro: 0   Proti: 6    Zdrželi se:1 (Vojtová)  

Usnesení č. 5 nebylo schváleno. 

 

9) Nákup budovy bez čp/čp 

Jedná se o budovu zastávky v Klínovicích, která je postavena na pozemku KN st. 33 ve vlastnictví obce 

Chrášťovice, ale samotná stavba bez čp/če – jiná stavba je ve vlastnictví Zemědělského obchodního družstva 

Radomyšl ,, v likvidaci“. Obec se domluvila s likvidátorem panem JUDr. Jiřím Lehečkou na prodeji stavby 



za cenu 1000 Kč.  

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje nákup budovy bez čp/če na st. pozemku KN 33 za dohodnutou cenu 

1000 Kč  

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

 10) Projekt ATCZ142 Klimagrün / klimatická zeleň 

Obec se zapojila v roce 2018 do projektu ATCZ142 Klimagrün na výsadbu stromků. Původní plán byl vysázet 

300 stromků, ale dle možností obce s volnými pozemky kolem cest byl počet snížen na 102 ks.  Výsadba je 

z dotace 100 % hrazená. Obec se musí zavázat, že o stromky bude pečovat, zastřihávat, zalévat a uschlé 

stromky na svůj náklad nahradí. 

 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje zapojení se do projektu ATCZ142 Klimagrün a výsadbu 102 

stromků na pozemky ve vlastnictví obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

11) Neinvestiční dotace pro JSDH 

Dotace je určená na zlepšení technického vybavení sboru dobrovolných hasičů a pro celý Jihočeský kraj je 

vyčleněno celkem 1.500.000 Kč. Po dohodě se zástupci SDH Chrášťovice bude podána žádost o generální 

opravu hasičské stříkačky ,,dvanáctky“. 

 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání žádosti o dotaci na generální opravu hasičské stříkačky 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

12) Dotace OPŽP na třídění odpadů 

Obec žádala o dotaci na kontejnery již minulý rok a to neúspěšně. Tento rok se změnila skladba kontejnerů o 

které bude obec žádat. Celkem se žádá o 11 kontejnerů a dotace činí 85 %. 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podání  žádosti na dotace OPŽP na třídění odpadů na akci 

„Intenzifikace sběru tříděných odpadů v obci Chrášťovice“ 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č.9  bylo schváleno 

 

 

 

13) Došlé žádosti a žádosti o prodej pozemků 

 

13a) Prodej pozemku z KN 2192/2 v k.ú. Chrášťovice pro pana Roda Bohumila, Roda Milana, Roda 

Petra a Rodovou Hanu. 



Pan Milan Rod přinesl žádost o odkup pozemku KN 2192/2. Na tomto pozemku stojí veranda a vlastníci byli 

v rámci digitalizace vyzvaní k doložení listin k této stavbě. Celkově se jedná o výměru 76 m2. 

 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodej pozemku KN 2192/2 k.ú. Chrášťovice  

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

13b) Prodej části pozemku z KN 2192/5 na který bude vyhotoven geometrický plán pro pana Jiřího 

Čapka 

Pan Jiří Čapek přinesl žádost o odkup části pozemku KN 2192/5 dle přílohy. Jedná se o přeplocenou část mezi 

RD čp. 20  a RD čp. 19, kterou užívá pan Rod. Dle náčrtu z mapy se celkově jedná o výměru cca 10 m2. 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodej části pozemku KN 2192/5 k. ú. Chrášťovice dle 

nákresu. 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

13c) Prodej pozemku z KN 2192/29 dle GP 269-92/2018 v k.ú. Chrášťovice pro pana Josefa Pelešku. 

Pan Josef Peleška přinesl žádost o odkup pozemku KN 2192/29 dle přílohy v žádosti GP 269-95/2018. Jedná 

se o předzahrádku a dvůr kolem RD čp.30. Celkově se jedná o výměru 77 m2. 

 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodej pozemku 2192/29 k.ú. Chrášťovice dle GP269-92/2018 

 

Výsledek hlasování: Pro: 7     Proti: 0    Zdrželi se:0  

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

13d) Žádost včelaři ZO ČSV na dar 5000 Kč 

 Včelaři ZO ČSV Radomyšl z.s. žádají o příspěvek ve výši 5000 Kč 

 

Návrh usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč pro  ZO ČSV Radomyšl, z.s. 

Výsledek hlasování: Pro: 5   Proti: 0  Zdrželi se: 2 (Lojík, Kůlová) 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

 

13e) Žádost TJ Osek na dar 10.000 Kč 

 TJ Osek žádá o příspěvek ve výši 10.000 Kč po diskusi se zastupitelé shodli na příspěvku ve výši 5000 Kč. 

 

Návrh usnesení č.14 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje příspěvek ve výši 5000 Kč pro TJ Osek 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 



 

13f) Žádost SDH Chrášťovice  - dotace na oslavy 135. výročí založení sboru a okrskovou soutěž 

  

Návrh usnesení č.15 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci SDH Chrášťovice do maximální výše 20.000 Kč dle předložených 

dokladů na oslavy 135 let založení sboru  

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

 

14) Směna pozemku obecního hřiště 

 

Jedná se o směnu pozemků 3448 (pozemek plánovaného hřiště) o výměře 8375 m2 – ostatní plocha – 

sportoviště a rekreační plocha ve vlastnictví obce Chrášťovice za pozemky (současné hřiště) 1801/17 o výměře 

3362 m2 trvalý travní porost, 1801/8 o výměře 456 m2 ostatní plocha – jiná plocha a pozemek 1801/18 o 

výměře 889 m2 ostatní plocha – jiná plocha ve vlastnictví Hoštička Miloslav. Podmínky pro směnu jsou 

vybudování nového odběrného místa elektřiny – obě strany mají zažádáno a zaplaceno nové odběrné místo. 

Pan Miloslav Hoštička chce na náklady obce přivést vodovod na hranici směňovaného pozemku 3448 cca 110 

m nového vodovodu. Dále chce od obce jinou kolnu a stávající na pozemku 1801/18 ponechat. Dále žádá o 

změnu územního plánu z plochy pro rekreaci na plochu určenou pro výstavbu RD. Zastupitelé se domluvili, 

že vodovod obec neprodlouží, kolnu nebude kupovat jinou, ale pomůže s přestěhováním a o změnu územního 

plánu zažádá a bude požadovat spoluúčast na nákladech vyhotovení změny územního plánu. 

 

 

Návrh usnesení č.16 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o směnu pozemku KN 3448 za pozemky KN 1801/17, 1801/18, 1801/8 

vše k.ú. Chrášťovice. 

Výsledek hlasování: Pro: 7   Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

 

15) Různé 

Josef Blatský přednesl zápis z jednání kontrolního výboru 

Pavel Duběda upozornil, že kontejnery na papír jsou často plné 

 

Zasedání ukončeno ve 21:19 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 2. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

Starostka  Markéta Vojtová …………………......…………………….  dne ………………………………. 
 

 

 

Ověřovatelé:   Roman Vodák         …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

 

                        Miloslav Kopta       …………………………………… dne ………………………………. 

 



 

 

 

 

 


