Obec Chrášťany
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 6/2020
ze dne 27.10.2020

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 20.10.2020 a sejmuta dne 27.10.2020.
Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Papírníková Petra, Vilímek Jiří, Vratislav Balcar, Pazderová
Jiřina
Omluveni: Ing. Pavel Hruška ml., Ludvík Miroslav
– prezenční listina v příloze zápisu
Zasedání ZO zahájil starosta obce Ing. Pavel Hruška (dále jen „předsedající“) v 18,10 hod
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 -6/2020 - Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovatelem zápisu byl navržen:
Vratislav Balcar a Pazderová Jiřina
Návrh usnesení:
Ověřovatel zápisu byl ZO určen: Vratislav Balcar a Pazderová Jiřina
Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 6/2020bylo schváleno
2 - 6/2020 - Schválení programu ZO
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce obce dne 20.10.2020. Místostarostka požádala o zařazení dalších
4 došlých žádostí do programu:
- Žádost o příspěvek na domácí ČOV - T.Kašpárková – ppč.st. 30/3
- Žádost o vyjádření k scelení pozemků – Benice, p.Kalina
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- Žádost o souhlas se stavbou na p.p.č. 402/22 – E. Ptáčníková
- Žádost o vyjádření ke stavbě el.přípojky v obci Benice ppč. 680/1, p.Pazdera a p.Zambová
– ELMOZ CZECH, s.r.o.
Předsedající dal zastupitelům možnost se k navrženému programu vyjádřit. Jelikož nebyly
vzneseny žádné připomínky, dal předsedající o návrhu programu hlasovat.
Program:
1.

Určení ověřovatelů zápisu

2.

Schválení programu ZO

3.

Kontrola usnesení č. 5/2020

4.

Projednání „Smlouvy o spolupráci“ na obnovu komunikace v obci Benice

5.

Projednání „ Smlouvy o realizaci náhradních přístupů“ – D3 0304 Václavice - Voračice

6.

DSO OLBN - zápis z jednání, informace

7.

Žádost o souhlas se stavbou RD na ppč. 36/1, p.Wannous

8.

Žádost o neinvestiční dotaci – Posázaví o.p.s.

9.

Žádost o příspěvek na domácí ČOV - T.Kašpárková – ppč.st. 30/3

10.

Žádost o vyjádření k scelení pozemků – Benice, p.Kalina

11.

Žádost o souhlas se stavbou na ppč. 402/22 – p. Ptáčníková

12.

Žádost o vyjádření ke stavbě el. přípojky v obci Benice pro ppč. 680/1, p. Pazdera a
p. Zambová – ELMOZ CZECH, s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 2 – 6/2020 bylo schváleno
3 – 6/2020–Kontrola usnesení č. 5/2020
ZO zhodnotilo plnění Usnesení č.5/2020 :
-

Usnesení č. 4 – 5/2020 a 5-5/2020 – KÚ SK byly předloženy podklady pro uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace

-

Usnesení č. 6-5/2020 – Smlouva o finanční podpoře byla uzavřena

-

Usnesení 7 – 5/2020 – SOSB na VN byla uzavřena dle požadavků ZO

-

Usnesení 9 – 5/2020 a 10 – 5/2020 – návrh plánovací smlouvy byl stavebníkům
předložen k vyjádření
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Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
4 – 6/2020 – Projednání „Smlouvy o spolupráci na obnovu komunikace v obci Benice
Na základě žádostí majitelů pozemků ppč. 685/1 a 680/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova obec
Benice se zastupitelstvo Obce Chrášťany usneslo na svém zasedání dne 15.9.2020 na uzavření
plánovací smlouvy vedoucí k obnově komunikace na pozemku ppč. 2412 a 2410 v v k.ú.
Chrášťany u Benešova obec Benice. Tato forma spolupráce byla zastupitelstvem obce přijata
na základě skutečností, že komunikace budou obnoveny ve prospěch a k užívání majitelů výše
uvedených nemovitostí.
Majitelům nemovitostí byly předloženy návrhy „Smlouvy o spolupráci“ k vyjádření. Po krátké
diskuzi byl text „Smlouvy o spolupráci“ oboustranně odsouhlasen.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci“ dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 4 –6/2020 bylo schváleno
5 –6/2020- Projednání „ Smlouvy o realizaci náhradních přístupů„
-D3 0304 Václavice – Voračice
V souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D3

úseku 0304 budou znepřístupněny či

omezeny stávající přístupy na některé pozemky. Z pověření investora stavby zaslala společnost
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, žádost o podpis smlouvy o realizaci
náhradních přístupů č.j. ŘSD ČR: 8665/21/20-21620/Hor.
Podrobný popis Náhradních přístupů je popsán v PD stavby „D3 0304 Václavice – Voračice“,
v rámci které jsou Náhradní přístupy vedeny jako:
SO 304.151 Polní cesta v km 31,050 – 31,880 vlevo
SO 304.174 Polní cesta v km 29,2 – 29,430 vpravo
a která též obsahuje bližší specifikaci prováděných stavebních prací.
Stavba Náhradních přístupů bude provedena z podnětu a na náklady ŘSD, a to jako řešení
obslužnosti území obce, a zachování kvality prostředí zasaženého vlivy souvisejícími
s výstavbou dálnice D3 na území obce.
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Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci náhradních přístupů č.j. ŘSD ČR: 8665/21/2021620/Hor.
Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 5 –6/2020 bylo schváleno
6 –6/2020 – DSO OLB – zápis z jednání, informace
Starosta obce informoval ZO o jednání správní rady dobrovolného svazku obcí Obecní lesy
Benešovska, která se konala dle 25.9.2020 na MěÚ v Benešově. Usnesením č. 02/2020/09/25
schválila správní rada dobrovolného svazku obcí

Obecní lesy Benešovska, se sídlem

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov o zpětvzetí návrhu na vyloučení Obce Chrášťany
z důvodu nesplnění článku VI. odst. 3 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí a článku
VI. odst. 2 písm. b) Stanov dobrovolného svazku obcí a zrušila usnesení

č.

04/2020/06/25 o vyloučení Obce Chrášťany z důvodu neplnění výše uvedených článků.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
7 – 6/2020 – Žádost o vyjádření k RD
na ppč. 36/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova – p. Wannous
Pan Harsama Wannous v zastoupení Ivany Karasové podal na Obec Chrášťany žádost o
vyjádření ke stavbě RD na pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova. Řešený pozemek
je přístupný z obecní komunikace p.p.č. 2387/3 k.ú. Chrášťany u Benešova a dále z části
pozemku p.č. 36/1, 29/2 a 29/4 v k.ú. Chrášťany u Benešova, na kterých je zřízeno věcné
břemeno chůze a jízdy. Rodinný dům je navržen jako přízemní.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se stavbou RD na pozemku p.č. 36/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova dle předložené
situace.
Výsledek hlasování: Pro - 5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.7 –6/2020 bylo schváleno
8 –6/2020 – Žádost o podporu aktivit – Posázaví o.p.s.
Na Obec byla společností Posázaví o.p.s. doručena „Žádosti podporu aktivit v oblasti rozvoje
regionu Posázaví v roce 2021 společně s návrhem smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
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ZO projednalo předloženou žádost a s návrhem nesouhlasí.

ZO souhlasí s příspěvkem pro

společnost Posázaví o.p.s. na konkrétní projekty.
Návrh usnesení:
ZO s poskytnutím dotace nesouhlasí
Výsledek hlasování: Pro - 5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.8 – 6/2020 bylo schváleno
9 – 6/2020 – Žádost o příspěvek na ČOV pro p.č.st. 30/3 – T. Kašpárková
Majitelka pozemku č.st. 30/3 v k.ú. Chrášťany u Benešova Tereza Kašpárková, bytem
Chrášťany 6, 256 01 Benešov, podala žádost o příspěvek na stavbu domácí ČOV. Společně
s žádostí byl na obecní úřad dodán Protokol č.j. MUBN/150444/2020/ŽP prokazující soulad
stavby ČOV s vydaným souhlasem ke stavbě. Tím byly splněny všechny podmínky uvedené
v usnesení č. 7 – 1/2020 a ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 25.000,-Kč.
Návrh usnesení:
ZO s poskytnutím příspěvku ve výši 25.000,-Kč paní Tereze Kašpárkové. Částka jí bude
poukázána na účet uvedený v žádosti.
Výsledek hlasování: Pro - 5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.9 – 6/2020 bylo schváleno
10 –6/2020 – žádost o vyjádření k scelení pozemků – Benice, p.Kalina
Pan Jaroslav Kalina, bytem Zelená 199, 257 44 Netvořice, podal na Obec Chrášťany žádost o
souhlasné stanovisko k záměru scelení pozemků p.č. 676/4, 676/12 a 676/13 v k.ú. Chrášťany
u Benešova.
Návrh usnesení:
ZO nemá k navrhovanému scelení připomínky a se záměrem souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro - 5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.10 – 6/2020 bylo schváleno
11 – 6/2020 – Žádost o souhlas se stavby RD na pozemku p.č. 402/22 – E. Ptáčníková
Paní Eva Ptáčníková, majitelka pozemku p.č. 402/22 v k.ú. Chrášťany u Benešova podala na
Obec Chrášťany žádost o souhlas se stavbou RD na tomto pozemku. Obec žádost projednala a
se záměrem stavby RD na pozemku p.č. 402/22 v k.ú. Chrášťany u Benešova souhlasí.
Návrh usnesení:
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ZO se záměrem stavby RD na pozemku p.č. 402/22 v k.ú. Chrášťany u Benešova souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro - 5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.11 – 6/2020 bylo schváleno
12 –6/2020 – Žádost o vyjádření ke stavbě el. přípojky
pro p.p.č. 680/1, p.Pazdera a pí. Zambová - Benice
ZO projednalo žádost společnosti ELMOU CZECH, s.r.o. o vyjádření ke stavbě el. přípojky:
“ Benice – kNN – parc. č. 680/1, IP-12-6018768“. ZO předložený návrh projednalo a se
stavbou souhlasí. Jelikož je trasa kabelového vedení plánována do pozemku p.č. 2412 v k.ú.
Chrášťany u Benešova, který bude procházet rekonstrukcí, požaduje ZO práce zkoordinovat.
ZO projednalo výši částky za věcné břemeno inženýrských sítí vedených na obecních
pozemcích a odsouhlasilo zvýšení na 500,-Kč/bm.
Návrh usnesení:
Cena věcné břemeno inženýrských sítí vedených na obecních pozemcích byla ZO stanovena
na částku 500,-Kč/bm.
Výsledek hlasování: Pro - 5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.12 – 6/2020 bylo schváleno

Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil:
Vratislav Balcar

Pazderová Jiřina

Starosta obce Chrášťany

Vyvěšeno: 3.11.2020

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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