
Zápis ze zasedání č. 3/2020 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 20. 5. 2020 v tělocvičně na obecním úřadě v Chrášťovicích (2.patro, vedle knihovny) 

Naše číslo jednací: OUCH 73/2020      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 20. 5. 2020 

Počet listů: 3                                          

 

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

                 Roman Vodák 

Hosté: Milena Maroušková 

 

          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: 19:04 hodin. 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Starostka navrhla určit ověřovatele zápisu Pavla Dubědu a Romana Vodáka a zapisovatelkou Ing. Pavlínu 

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice určuje ověřovateli zápisu Pavla Dubědu a Romana Vodáka  a zapisovatelkou 

Ing. Pavlínu Kůlovou.  

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

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. Schválení závěrečného účtu 

7. Účetní uzávěrka 

8. POV 2020 

9. Žádost o dotaci – Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití  

10. Došlé žádosti 

11. 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 

• Na vodojemu je opravená levá nádrž po předání nádrže Čevaku uvolní firma Hydrokov peníze na 

opravu druhé nádrže.  

 

   6)  Schválení závěrečného účtu 

Zastupitelstvo obce po projednání závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2019, a to bez výhrad. 

Návrh usnesení č. 4: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Chrášťovice za rok 2019 bez výhrad a přijímá nápravná 

opatření k odstranění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 

2019. Přijatá nápravná opatření: Závěrečný účet bude obsahovat stanovené náležitosti. 

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 7)  Účetní uzávěrka 

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2019. 

Návrh usnesení č. 5: 
Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje účetní závěrku obce Chrášťovice za rok 2019. 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

8) POV 2020 

Starostka seznámila zastupitele s rozpočtem projektanta na multifunční hřiště v ceně 1.283.518 Kč 

Návrh usnesení č.6 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice bera na vědomí rozpočet na multifunční hřiště ve výši 1.283.518 Kč . 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

9) Žádost o dotaci – Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

Starostka seznámila zastupitele s podmínkami žádosti do podprogramu MMR Regenerace brownfieldů pro 

nepodnikatelské využití a s rozpočtem projektanta na demolici a výstavbu skladů na pozemku p.č. st.53 v k.ú. 

Chrášťovice v celkové ceně 3.326.800 Kč. Spoluúčast obce činí 30 %. 

Návrh usnesení č. 7 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje obsah projektu regenerace území s brownfieldem s názvem Objekt 

skladů Chrášťovice na pozemku č. st. 53 v k. ú. Chrášťovice, obec Chrášťovice a podání žádosti o dotaci na 

regeneraci tohoto brownfieldu z programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Zasedání ukončeno ve 19:52 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 5. 2020 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

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

 

Ověřovatelé:   Pavel Duběda      ….....…………..........………………….. dne ……………………………….  

 

                        Roman Vodák      ………….……………………………… dne ………………………………. 



 

 


