Obec Chrášťany
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 1/2020
ze dne 18.2.2020

Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen „ZO“) bylo svoláno v souladu s § 92 odst.1 a §93
odst. 1 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na
zasedání Zastupitelstva obce byla vyvěšena dne 8.2.2020 a sejmuta dne 18.2.2020.
Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Papírníková Petra, Vilímek Jiří, Vratislav Balcar,
Ludvík Miroslav, Pazderová Jiřina
Omluveni:
– prezenční listina v příloze zápisu
Zasedání ZO zahájil starosta obce Ing. Pavel Hruška (dále jen „předsedající“) v 19,00hod
přivítáním přítomných. Předsedající konstatoval, že byla splněna podmínka § 92 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a ZO je usnášeníschopné.
1 -1/2020 - Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovateli zápisu byli
navrženi: Ing. Pavel Hruška ml. a Vilímek Jiří
Návrh usnesení:
ZO určuje ověřovateli zápisu navržené.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 1/2020 bylo schváleno
2 - 1/2020 - Schválení programu ZO
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce obce dne 8.2.2020. Před hlasováním dal předsedající
zastupitelům možnost se k navrženému programu vyjádřit. Poté dal předsedající hlasovat o
návrhu programu.
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Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu ZO
3. Kontrola usnesení č. 8/2019
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020
5. Výběr dodavatele na výměnu oken v čp. 34
6. Informace o realizaci přístřešků
7. Navýšení příspěvku na vybudovaní nové ČOV
8. Informace o průběhu výstavby chodníku
9. Projednání odměn členů ZO
10. Různé
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 2 – 1/2020 bylo schváleno
3 – 1/2020 –Kontrola usnesení č. 8/2019
ZO zhodnotilo plnění Usnesení č.7/2019. Usnesení č. 8 – 8/2019 (odkup pozemku pro
komunikaci v osadě Benice) a usnesení č. 9 – 8/2019 (realizace přístřešků) trvá.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
4 – 1/2020 – Rozpočtové opatření č. 1/2020
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2020.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2020 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro-7, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení č. 4 –1/2020 bylo schváleno
5 – 1/2020 – Výběr dodavatele na výměnu oken v čp. 34
Místostarostka předložila zastupitelům obce návrh na realizaci výměny oken na obecním
domě čp.34 a společně s tím předložila i cenové nabídky na realizaci výše uvedené zakázky.
Po projednání návrhu a předložených nabídek ZO s návrhem výměny oken souhlasí.

2

Na základě „Organizační směrnice č. 1/2017 Obce Chrášťany upravující zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ které nabyla účinnosti dne 12.4.2017 byla pro výměnu oken
vybrána firma: OTHERM OKNA Benešov, Čechova 2173, 256 01 Benešov.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s výměnou oken v obecním domě č. 34. ZO pověřuje místostarostku obce
k vyřízení žádosti o dotace na tuto akci a k uzavření smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem: OTHERM OKNA Benešov, Čechova 2173, 256 01 Benešov.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 5 –1/2020 bylo schváleno
6 – 1/2020 – Informace o realizaci přístřešků
Místostarostka obce informovala ZO o postupu prací pro realizaci přístřešků na budově OÚ.
Projektová dokumentace byla dokončena a předložena na SÚ společně s žádostí o stavební
povolení. Po vydání povolení bude na realizaci této akce podána žádost o poskytnutí dotace.
Na základě „Organizační směrnice č. 1/2017 Obce Chrášťany upravující zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“ které nabyla účinnosti dne 12.4.2017 byla pro výměnu oken
vybrána firma: BESTAVO, s.r.o. Bořilova 1104/6 Praha 9.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s realizací stavby dle předložené PD a pověřuje místostarostku obce k vyřízení
žádosti o dotace na tuto akci a k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem:
BESTAVO, s.r.o. Bořilova 1104/6 Praha 9.
Výsledek hlasování: Pro7, Proti-0, Zdrželi se-0
Usnesení č. 6 – 1/2020 bylo schváleno
7 – 1/2020 – Navýšení příspěvku na ČOV
ZO projednalo navýšení příspěvku pro nově vybudované ČOV ve správním území obce
Chrášťany z 20.000,-Kč na 25.000,-Kč.

Podmínkou pro udělení příspěvku bude podání

žádosti o příspěvek společně s kopií dokladu o legislativním ukončení stavby (Kolaudační
rozhodnutí pro ČOV – povolení užívání). Vzor „Žádosti o příspěvek obce na vybudování
individuální čistírny odpadních vod (ČOV)“ bude ke stažení na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení:
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ZO odsouhlasilo příspěvek ve výši 25.000,-Kč na nově vybudované ČOV ve správním
obvodu obce Chrášťany.

Podmínkou pro udělení příspěvku je podání žádosti o příspěvek

společně s kopií dokladu o legislativním ukončení stavby.
Výsledek hlasování: Pro7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 7 – 1/2020 bylo schváleno
8 – 1/2020 – Informace o průběhu výstavby chodníku
Starosta obce informoval ZO o postupu ukončovacích prací na stavbě chodníku.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
9 – 1/2020 – Projednání odměn členů ZO
Na základě novelizace přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků a pozdějších předpisů dochází od 1.1.2020
k úpravě odměňování členů ZO. ZO novou úpravou odměňování i předložený návrh
projednalo a s návrhem souhlasí.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vyplácením odměn dle přílohy, která je v souladu s přílohou nařízení vlády č.
318/2017 Sb.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 9 – 1/2020 bylo schváleno
10 – 1/2020 – Ostatní
Informace o realizaci nové autobusové zastávky
Místostarostka informovala ZO o průběhu prací na možnosti realizace nové autobusové
zastávce v obci Chrášťany.

V současné době je zpracovávána PD , jejíž dokončení je

plánováno na měsíc březen.
Návrh usnesení:
ZO bere n vědomí
Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil: Ing. Pavel Hruška ml. a Vilímek Jiří
Ing. Pavel Hruška
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Starosta obce Chrášťany
Vyvěšeno: 27.2.2020

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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