
Zápis ze zasedání č. 1/2020 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 19. 2. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 29/2020      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 25. 2. 2020 

Počet listů: 5                                          

 

Přítomni:, Markéta Vojtová, Roman Vodák, Ing. Lojík Kamil, Ing. Pavlína Kůlová, Miloslav Kopta, Josef Blatský, 

Pavel Duběda 

Hosté: Milena Maroušková, Vladimír Benedikt 

 

          1)  Zahájení zasedání zastupitelstva 

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

schopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:10 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Miloslava Koptu a Pavla Dubědu a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Miloslava Koptu a Pavla Dubědu a zapisovatelkou 

Ing. Pavlínu Kůlovou.  

 

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

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. Inventarizace majetku obce 

7. Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí 

8. Zařizovací předměty Klínovice č.p. 26 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330054245/009  

10. Záměr s č.p. 6 v Chrášťovicích 

11. Došlé žádosti 

12. 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 

 

• Proběhla schůzka s firmou ČEVAK na hodnocení obsahu pesticidů ve vodě a bylo požádáno na 

hygienickou stanici o určení mírnějšího hygienického limitu na pesticidní látku acetochlor ESA na 

dobu 3 roky 

• Bude se připravovat projekt na snížení pesticidů ve vodě 

• Proběhla zkouška těsnosti vodojemu – výsledek byl velice žalostný,  jelikož teklo do obou nádrží a 

kolem všech prostupů 

• Obec by měla vytvořit fond na opravu vodovodu a kanalizace – na samostatném bankovním účtu 

• Miloslav Hoštička vypověděl nájemní smlouvu ze hřiště – obec bude jednat o nájmu na rok 2020 za 

částku 8000 Kč za rok. 

• Od 31.1.2020 je novým velitelem zásahové jednotky SDH obce Vladimír Hoch, velitel družstva Pavel 

Duběda, velitel družstva Jiří Štér  

• Proběhl audit obce, který byl bez chyby 

• Generální finanční ředitelství prominulo penále za vodojem ve výši 35 379,- Kč a 121 995 Kč z 

původní výše pokuty  135.550 Kč 

• Rybník Louže byl osazen nový čap a během března dojde k napuštění rybníku 

• Byl podepsán dodatek pachtovní smlouvy s panem Divišem – byl zrušen pacht na pozemek p.č.3448 

(budoucí hřiště) 

 

 

6)  Inventarizace majetku obce 

 

Předseda inventarizační komise Ing. Kamil Lojík předložil zastupitelstvu ke schválení inventarizaci obce za 

rok 2019. 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje inventarizaci majetku obce za rok 2019. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

  

7) Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí 

 

Obec může požádat o dotaci na doplnění vybavení zásahové jednotky SDH. Žádost se bude týkat 4* 

zásahové obleky, 4* zásahové helmy a 4* zásahové boty. Obec již jednou o zásahové obleky žádala, ale 

neúspěšně. Spoluúčast je min. 30% 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje podat žádost o neinvestiční dotaci na dovybavení  jednotky SDH  

 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 



8) Zařizovací předměty Klínovice č.p. 26  

Starostka předložila zastupitelstvu návrh na koupi 40 židlí, 6 stolů a novou kuchyňskou linku do budovy 

bývalé školy v Klínovicích. 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje koupi kuchyňské linky, 40 židlí a 6 stolů do budovy bývalé školy 

v Klínovicích. 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

9) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PI-014330054245/009  

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení Smlouvu o zřízení nového věcného břemene č. PI-

014330054245/009  pro společnost E-ON a.s. dle geometrického plánu 290-34/2019 na parcele KN 1836/1 

pro obec Chrášťovice a k.ú. Chrášťovice. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014330054245/009 pro 

společnost E-ON a.s. na pozemkové parcele KN 1836/1 v k.ú. Chrášťovice dle geometrického plánu 290-

34/2019. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

10) Záměr s č.p. 6 v Chrášťovicích 

Starostka seznámila zastupitele s možností využití dotace na demolici a využití objektu č.p. 6. Zastupitelé se 

domluvili, že 26.2. od 16:30 proběhne schůzka přímo u objektu č.p. 6. 

 

 

11) Došlé žádosti 

Oblastní charita Strakonice žádá o příspěvek na rok 2020. Zastupitelé navrhují ponechat dotaci ve stejné 

výši jako v minulém roce. 

Návrh usnesení č.8 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dotaci ve výši 5000 Kč pro Oblastní charitu Strakonice 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Starostka seznámila zastupitele s návrhem zvýšit dar místním spolkům z 5000 Kč na 10.000 Kč. Navýšení se 

poskytuje na podporu akcí, které spolky dělají pro občany a mají sloužit k pokrytí části nákladů vynaložených 

na tyto akce. 

Myslivecký spolek Kamenná Chrášťovice žádá o dar ve výši 10.000 Kč 

 

Návrh usnesení č.9 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 10000 Kč pro Myslivecký spolek Kamenná Chrášťovice. 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Český svaz včelařů Radomyšl žádá o dar ve výši 10.000 Kč 

 

Návrh usnesení č.10 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 5000 Kč pro Český svaz včelařů ZO Radomyšl 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Rybářský spolek Chrášťovice žádá o dar ve výši 10.000 Kč 



 

Návrh usnesení č.11 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 10000 Kč pro Rybářský spolek Chrášťovice 

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

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

SDH Chrášťovice  žádá o dar ve výši 10.000 Kč 

 

Návrh usnesení č.12 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 10000 Kč pro SDH Chrášťovice 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Český svaz žen Chrášťovice žádá o dar ve výši 10.000 Kč 

 

Návrh usnesení č.13 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje dar ve výši 10000 Kč pro Český svaz žen ZO Chrášťovice 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

AMK Pačejov žádá o změnu průjezd tras INVELT Rally Pačejov konané 27.9. a 28.9.2020  

 

Návrh usnesení č.14 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje průjezd obcemi v neděli 27.9.2020 v uvedeném úseku tratě rychlostní zkoušky 

Třebohostice-Doubravice- Chrášťovice-Třebohostice-Doubravice-Bratronice během 41.RALLY Pačejov 2020 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č.15 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje průjezd obcemi v pondělí 28.9.2020 v uvedeném úseku tratě rychlostní 

zkoušky Klínovice-Chrášťovice-Leskovice-Láz-Chrášťovice během 41.RALLY Pačejov 2020 

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

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

12) Různé 

 Josef Blatský upozornil, že v sále nesvítí některé žárovky 

 Milena Maroušková navrhla zastupitelstvu udělat kuchyňku ve škole v Chrášťovicích 

   

Zasedání ukončeno ve 21:27 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 2. 2020 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

Tento zápis byl anonymizován z důvodu ochrany osobních údajů. 

 

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

 

Ověřovatelé:   Miloslav Kopta               …………..........………………….. dne ……………………………….  

 

 

                        Pavel Duběda                 …………………………………… dne ………………………………. 



 

 


