
Obec Chrášťany  

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce č. 7/2017 

 

ze dne 19.12.2017 
 

Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Petra Papírníková, Vilímek Jiří, Zídková Lenka, 

                   Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt, Ludvík Miroslav 

 

Hosté: Alena Jetýlková a  Antonín Jetýlek, Chrášťany 

 

Jednání bylo zahájeno v 19,00 hodin a  ukončeno ve 21,30 hod. 

 

 

 

 

Program: 
 

l. Navržení ověřovatelů zápisu   

2.  Prodej pozemku pč. 419/21 v majetku obce Chrášťany  

3. Rozpočtové opatření č. 04/2017  

4.   Schválení rozpočtového provizoria na ro 2018 

5.  Návrh rozpočtového výhledu na rok 2018 – 2021  

6. Žádost o finanční pomoc dotaci SH Čech, Moravy a Slezska 

7. Dílčí přezkoumávání hospodaření obce Chrášťany – zápis  

8. Žádost o odkup pozemku pč. 784/10 (p.Korbel) 

9. Žádost o obnovení provozu silnice III/1057 

10.  Posázaví – Studie odtokových poměrů  

11.  Nájem „prodejny potravin“  

12.  Žádost na úpravu zeleně  

13. Týnecko – svazek obcí,  

14.  BENE-BUS 

15.  Změna úředních hodin 

16.    Žádost o pronájem pozemku v majetku obce Chrášťany 

17.    Stanovení zasedání ZO na rok 2018 

  

_________________________________________________________________________ 

 

 

1. Dle jednacího řádu byli navrženi ověřovateli zápisu: Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt 

 

2. Na základě zjištěných nejasností mezi ZP poskytnutým manželům Jetýlkovým a ZP 

opatřeným úředním razítkem byl na zhotovitele ZP vznesena žádost o vysvětlení. 

Zhotovitel ZP uvádí, že posudek poskytnutý manželům Jetýlkovým nebyl určen pro 

další šíření, ale měl pouze informativní charakter. Jediný správný posudek je tištěný 

s podpisem a razítkem. 

 

3. ZO projedná rozpočtové opatření č. 04/2017 týkající se konečné úpravy rozpočtu dle 

skutečnosti. 



 

4. ZO byl předložen návrh na schválení pravidel rozpočtového provizoria na ro 2018 – 

čerpání výdajů ve výši 1/12 výdajů roku 2017 do doby schválení rozpočtu na rok 2018 

(tj. do počátku 3/2018).    

 

5. ZO projedná návrh rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2021 

 

6. ZO projednalo žádost o finanční pomoc  SH Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení 

hasičů Benešov na zabezpečení činnosti.  

 

7. ZO projedná  výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Chrášťany konaného na 

základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Přezkoumávání bylo 

provedeno dne 29.11.2017 zástupci středočeského  kraje.  

 

8. ZO přijalo žádost Pavla Korbela na odkup pozemku pč. 784/10 v k.ú. Chrášťany v obci 

Benice  

 

9. Na obec byla doručena odpověď  na žádost o částečné obnovení provozu silnice 

III/1057 Dunávice 

 

10. Posázaví o.p.s žádá obec o zařazená částky 14.216,- Kč do rozpočtu. Součástí žádosti je 

návrh  „Dohody o partnerství k Projektu“  a  první výstupy z realizace projektu „studie 

odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí 

Sázavy“ na CD. 

 

11. Projednání pronájmu nebytových prostor v č.p. 34 ( bývalá prodejna potravin). 

 

12. Požadavek R.O. na úpravu příjezdové cesty a zeleně podél této cesty v obci 

Černíkovice.  

 

13. Týnecko – svazek obcí, ZO bere na vědomí  I. rozpočtové opatření pro rok 2017 a 

střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020  

 

14. BENE-BUS, ZO bere na vědomí rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 

na rok 2019 - 2021  

 

15. ZO projedná změnu úředních hodin obce  

 

16. ZO přijalo žádost V.B. o pronájem pozemku pč. 489/41 v k.ú. Chrášťany u Benešova   o 

výměře 11 395m2.   

 

17. ZO stanový termíny konání zastupitelstev v roce 2018.   

 

 

 

 

 

 



 

USNESENÍ č. 7/2017 

 

 

1. Dle jednacího řádu byli zvoleni ověřovateli zápisu: Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt 

 

 Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 Usnesení bylo schváleno   

 

 

2. ZO bere na vědomí vysvětlení zhotovitele ZP.  ZO odsouhlasilo prodej pozemku pč. 

419/21 o výměře 853m2 (dle geometrického plánu č. 370-7/2019) v k.ú. Chrášťany u 

Benešova.   

ZO  zveřejňuje  záměr  prodat  pozemek  pozemku  pč. 419/21 o výměře 853m2 za 

cenu     200,-Kč/m2 +   náklady převodu + daň z nabytí z nemovitých věcí.   

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-6 , Proti-0 , Zdrželi se-1 

 

 

3. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 04/2017 týkající se konečné úpravy rozpočtu dle 

skutečnosti 

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

 

4. ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 s pravidly hospodaření pro čerpání 

výdajů ve výši 1/12 skutečných výdajů v rove 2017  do doby schválení rozpočtu na 

rok 2018. 

 

 Usnesení bylo schváleno   

 Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

5. ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2018 – 2021 dle přílohy. 

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

6. Možnost poskytnutí finanční pomoci bude řešena ZO na svém lednovém zasedání. 

 

 Usnesení bylo schváleno   

 Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

 

 



 

 

 

7. ZO bere na vědomí výsledky dílčího přezkoumávání hospodaření obce konaného  dne  

29.11.2017 a přijalo opatření k nápravě zjištěných nedostatků.  Veškeré smlouvy 

uzavřené dle zákona o VZ bude obec zveřejňovat na profilu zadavatele v zákonem 

stanovené 15 denní lhůtě.   

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

  

 

8. Na základě telefonické dohody starosty obce s žadatelem o koupi se projednávání  

žádosti odkládá  

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

9. ZO bere na vědomí  odpověď  na žádost o částečné obnovení provozu silnice III/1057 

Dunávice.  

 

 

 

10. ZO projedná žádost o.p.s. Posázaví  na příští zasedání.  Místostarostka obce požádá 

ředitelku o.p.s. Posázaví  B.Z. o účast na ZO, které se bude konat dne 16.1.2018.  

 

 Usnesení bylo schváleno   

 Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

11. ZO projednalo pronájem  nebytových prostor v č.p. 34 (prostor bývalé prodejny 

potravin). O nájemné požádal pouze jeden zájemce a to  V.Z.  za cenu 500,-Kč/měsíc. 

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

12. ZO prověří požadavky R.O. na úpravu příjezdové cesty a zeleně v obci Černíkovice. 

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

   

 

15.    ZO souhlasí se změnou úředních hodin obce. Úřední hodiny budou každá úterý od 

18,00hod do 20,00hod.    

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 



16.    ZO souhlasí se záměrem  pronájmu pozemku pč. 489/41 v k.ú. Chrášťany u Benešova   

o výměře 11 395m2  pro zemědělskou činnost.   

 

  Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

17.    ZO určilo dny konání zastupitelstev v roce 2018 takto:  16.1.2018, 13.2.2018, 

17.4.2018, 12.6.2018, 4.9.2018, 13.11.2018, 18.12.2018   

  

 

 Usnesení bylo schváleno   

    Hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Papírníková Petra  

Ověřil: Vratislav Balcar, Zdeněk Šubrt 

 

 

 

Ing. Pavel Hruška 

Starosta obce Chrášťany 

 

 

 

Vyvěšeno: 19.12.2017                vyvěšeno na úřední i elektronické desce:   

Sejmuto:  5.1.2018 

 

 


