
Zápis ze zasedání č. 6/2019 

Zastupitelstva obce Chrášťovice, Chrášťovice 75,  386 01  Strakonice 

Konaného 3. 7. 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu v Chrášťovicích  

 

Naše číslo jednací: OUCH 145/2019      Vyřizuje: Vojtová                    Datum: 8. 7. 2019 

Počet listů: 5                                          

 

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

Roman Vodák 

Omluveni:  

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: 19:05 hodin. 

 

 

          2)  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

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

Kůlovou.  

Návrh usnesení č. 1 

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

zapisovatelkou Ing. Pavlínu Kůlovou.  

Výsledek hlasování:  Pro 5,    Proti 0,     Zdržel se 2 (Kopta, 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. Smlouva o věcném břemeni PI – 014330054245/002 

7. Generální oprava stříkačky PS 12 

8. Prodej pozemku 

9. Zpráva o uplatňování územního plánu 

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 

 

• Byl vyhotoven posudek na vodojem a předám panu JUDr. Šťastnému na reklamaci firmě 

HYDROKOV s.r.o. 

Dle posudku od soudního znalce Ing. Hoška chybí k vodojemu : 

a) projekt skutečného provedení stavby  

b) protokol o zkoušce těsnosti 

c) bankovní záruka – garance na opravy během záruční doby ve výši 300.000 Kč 

 

• Na dětském hřišti v Chrášťovicích byly opraveny dětské prvky – trubky na prolézačkách, nové 

přibetonování trubek na ,,hnízdě“ 

• Byly reklamovány a již jsou opraveny výtluky silnice u Lukešů – propad vozovky po vyhotovení 

nového vodovodu 

• V Klínovicích spadl strom na garáž Josefa Blatského, která stojí na obecním pozemku – bylo předáno 

pojišťovně 

• Byla podepsána smlouva na opravu školy v Klínovicích  

 

6)  Smlouva o zřízení věcného břemene PI – 014330054245/002 

 

Starostka předložila zastupitelstvu ke schválení zřízení nového věcného břemene PI – 014330054245/002 

pro společnost E-ON a.s. dle geometrického plánu 280-34/2019 na parcele KN 3381 

Návrh usnesení č.4 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene PI – 014330054245/002 pro 

společnost E-ON a.s. na pozemkové parcele KN 3381 v k.ú. Chrášťovice.  

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

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

 7)  Generální oprava hasičské stříkačky PS 12 

Obec získala dotaci na opravu hasičské stříkačky PS12 od Jihočeského kraje ve výši 33 000,- Kč 

Na opravu hasičské stříkačky PS12 bylo osloveno několik firem. Většina neměla v uvedeném termínu čas 

(do 30.9.). Nabídku zaslali pouze dvě. Ladislav Cigler za cenu 52 000,- Kč a Petr Vojta za cenu 51 800,- Kč. 

Pan Cigler bohužel nakonec odmítl ze zdravotních a časových důvodů stříkačku rekonstruovat.  

Návrh usnesení č.5 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje smlouvu na generální opravu hasičské stříkačky PS 12 s Petrem 

Vojtou za cenu 51 800,- Kč 

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

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 



 8) Prodej pozemku 

 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání č. 5/2019 dne 29.5.2019 usnesením č. 10 schválilo záměr na 

směnu části pozemku KN 165/1 v k.ú. Chrášťovice. Paní Švihovcová nechce přistoupit na směnu, ale 

přeplocený pozemek odkoupit. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice schvaluje záměr o prodeji přeplocené části pozemku 165/1 vše v k.ú. 

Chrášťovice   

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

Usnesení č. 6 nebylo schváleno. 

 

 

9) Zpráva o uplatňování územního plánu 

 

Starostka informovala, že schůzka s projektantkou proběhla. O změnu územního plánu zatím žádají Vrána 

Pavel, Podhorský Josef, Vojta Petr, Duběda Pavel, Vodák Roman a Chladová Marie. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Chrášťovice po projednání: 

I) Bere na vědomí povinnost obce Chrášťovice vyplývající z § 5 odst. (6) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) o soustavném sledování 

uplatňování územně plánovací dokumentace a jejím vyhodnocování. 

II) Bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního 

zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté 

pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. 

III) Schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti o zpracování Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Chrášťovice Městskému úřadu obce s rozšířenou působností 

Strakonice („dále jen úřad územního plánování“), který splní povinnost pořizovatele vyplývající z 

§ 55 odst. (1) stavebního zákona.  

IV) Pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím § 47 odst. (1) stavebního zákona 

zastupitele obce, Markétu Vojtovou jako určeného zastupitele, který bude po dobu zpracování a 

projednávání Zprávy o uplatňování Územního plánu Chrášťovice spolupracovat s pořizovatelem. 

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

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

10) Došlé žádosti 

Nebyly projednávány žádné došlé žádosti 

 

Zasedání ukončeno ve 20:03 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne: 8. 7. 2019 

Zapisovatelka: Ing. Kůlová Pavlína 

 

 

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

 

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

 

 

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



 

 

 

 

 

 


