Obec Chrášťany
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 7/2020
ze dne 24.11.2020

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 17.11.2020 a sejmuta dne 24.11.2020.
Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Papírníková Petra, Vilímek Jiří, Vratislav Balcar, Pazderová
Jiřina, Ing. Pavel Hruška ml., Ludvík Miroslav
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 -7/2020 - Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovatelem zápisu byl navržen:
Ing. Pavel Hruška ml. a Ludvík Miroslav
Návrh usnesení:
Ověřovatel zápisu byl ZO určen: Ing. Pavel Hruška ml. a Ludvík Miroslav
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 7/2020bylo schváleno
2 - 7/2020 - Schválení programu ZO
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce obce dne 17.11.2020. Předsedající dal zastupitelům možnost se
k navrženému programu vyjádřit. Jelikož nebyly vzneseny žádné připomínky, dal předsedající
o návrhu programu hlasovat.
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Program:
1.

Určení ověřovatelů zápisu

2.

Schválení programu ZO

3.

Kontrola usnesení č. 6/2020

4.

Majetkové vypořádání pozemků - chodník

5.

Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2021

6.

Žádost o vyjádření ke stavbě RD – manželé Somrovi

7.

Žádost o finanční podporu – SD3

8.

Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

9.

Projednání RO č. 4/2020

Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 2 – 7/2020 bylo schváleno
3 – 7/2020–Kontrola usnesení č. 6/2020
ZO projednalo plnění Usnesení č.6/2020 – bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
4 – 7/2020 – Majetkové vypořádání pozemků – chodník
a) Záměr zveřejnění prodeje části pozemku parc. č. 2504 (dle geometrického plánu č. 603160/2019 pozemek parc. č. 2504/4 o výměře 82 m2) v k. ú. Chrášťany u Benešova
Gabriele Šimákové, Chrášťany 51, a Tomáši Müllerovi, Masarykovo nám. 100,
Benešov, za cenu 200 Kč/m2, tj. za 82 m2celkem 16.400 Kč.
Kupující uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
b) Záměr směny pozemků parc. č. 2 o výměře 48 m2 (dle geometrického plánu
č. 603- 60/2019 díl „h+i+j+s“) v k. ú. Chrášťany u Benešova, ve vlastnictví Zdeňka
Nováka, bytem Chrášťany 48, za část pozemku parc. č. 2504 o výměře 14 m2 (dle
geometrického plánu č. 603-160/2019 díl „b+c+e“) v k. ú. Chrášťany u Benešova, ve
vlastnictví obce Chrášťany. Za rozdíl ve výměře pozemků 34 m2 uhradí obec Chrášťany
částku ve výši 200 Kč/m2, tj. celkem 6.800 Kč.
Náklady převodu hradí obec Chrášťany.
c) Záměr směny pozemku st. 11/1 o výměře 13 m2 (dle geometrického plánu č. 603160/2019 díl „g“) v k. ú. Chrášťany u Benešova, ve vlastnictví Milana Svobody, bytem
Ke Školce 233, Strančice, za pozemek parc. č. 2359/6 o výměře 62 m2(dle geometrického
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plánu č. 603-160/2019) v k. ú. Chrášťany u Benešova, ve vlastnictví obce Chrášťany.
Směna pozemků proběhne bez doplatku za rozdíl ve výměře.
Náklady převodu hradí obec Chrášťany.
d) Návrh na odkoupení části pozemku parc. č. 22/2 o výměře 1 m2(dle geometrického plánu
č. 603-160/2019 díl „k“) v k. ú. Chrášťany u Benešova, ve spoluvlastnictví Milady
Houdové, bytem Chrášťany 43, Karla Houdy, bytem Dobříčkov43, Postupice a Veroniky
Kozlové, bytem Chrášťany 43, za cenu 200 Kč.
Náklady převodu hradí obec Chrášťany.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zveřejněním záměrů
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 4 –7/2020 bylo schváleno
5 – 7/2020- Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2021
ZO sestavilo a projednalo návrh rozpočtu pro rok 2021. Rozpočet byl sestaven jako schodkový
- předpokládané příjmy ve výši 4 097 220,- Kč; předpokládané výdaje ve výši 5 482 138,-Kč.
Schodek ve výši 1 384 918,- bude financován z rezervy z minulých let. Viz příloha.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2021 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 5 –7/2020 bylo schváleno
6 – 7/2020 – Žádost o vyjádření ke stavbě RD – manželé Somrovi
Ing. Petra Járková zastupující (na základě plné moci) majitele nemovitosti pozemku parc. č.
402/25 v k.ú. Chrášťany u Benešov paní Evu Somrovou, Chrášťany 48, 256 01 Benešov. podala
na OÚ Chrášťany žádost o vyjádření k novostavbě rodinného domu. Součástí žádosti byla na
OÚ dodána i PD. ZO projednalo předložený návrh a

se stavbou RD souhlasí.

Návrh usnesení:
ZO souhlasí se stavbou RD dle předložené PD.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 6 –7/2020 bylo schváleno
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7 – 7/2020 – Žádost o finanční podporu - AD3
Společnost Alternativa D3 podala na obce žádost o finanční podporu, který využije na pokrytí
výdajů spojených s provozem společnost. ZO předloženou žádost projednala a s ohledem na
zaměření společnosti poskytnutí podpory neodsouhlasila.
Návrh usnesení:
ZO s poskytnutím finanční podpory nesouhlasí
Výsledek hlasování: Pro - 2 , Proti- 5 , Zdrželi se-0
Usnesení č.7 – 6/2020 bylo schváleno
8 – 7/2020 – Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce za část roku 2020
Místostaroska informovala ZO o průběhu dílčího přezkoumávání hospodaření obce Chrášťany
za část roku 2020. Kontrola byla provedena na základě zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání
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). Kontrolorům
byly předloženy požadované písemnosti. Za kontrolované období nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky.
ZO bere na vědomí
9 – 7/2020 RO č. 4/2020
Úprava rozpočtu – příjmové i výdajové položky
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s RO č. 4/2020 dle přílohy
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se- 0
Usnesení č. 9 – 7/2020 bylo schváleno
Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil:
Ing. Pavel Hruška ml.

Ludvík Miroslav

Starosta obce Chrášťany
Vyvěšeno: 1.12.2020

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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