Obec Chrášťany
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 8/2020
ze dne 22.12.2020

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 15.12.2020 a sejmuta dne 22.12.2020.
Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Papírníková Petra, Vratislav Balcar, Ing. Pavel Hruška ml.,
Ludvík Miroslav
Omluveni: viz 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 -8/2020 - Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovatelem zápisu byl navržen:
Ing. Pavel Hruška ml. a Vratislav Balcar
Návrh usnesení:
Ověřovatel zápisu byl ZO určen: Ing. Pavel Hruška ml. a Vratislav Balcar
Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 8/2020bylo schváleno
2 - 8/2020 - Schválení programu ZO
Předsedající požádal přítomné zastupitele o zkrácení navrženého programu zasedání
zastupitelstva z důvodu absence zastupitelů. Navrhuje tak zachovat pouze bod 1 - 6 a body
7 - 8 přesunout do následujícího zasedání ZO. Předsedající dal zastupitelům možnost se
k navržené změně 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. 7/2020

4.

Schválení rozpočtu n rok 2021

5.

Rozpočtové opatření č. 5/2020

6.

Žádost o změnu nájemní smlouvy

7.

Různé

Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 2 – 8/2020 bylo schváleno
3 – 8/2020 Kontrola usnesení č. 7/2020
ZO projednalo plnění Usnesení č.7/2020 – bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
4 – 8/2020 Schválení rozpočtu na rok 2021
ZO projednalo

rozpočet na rok 2021 dle předloženého návrhu. Starosta obce v rámci

schvalování rozpočtu obce Chrášťany na rok 2021 uvedl, že po dobu vyvěšení návrhu rozpočtu
nebylo ze stany občanů žádných připomínek. Žádná připomínky nebyla vznesena ani ze strany
zastupitelů a proto dal starosta obce hlasovat o schválení rozpočtu obce na rok 2021. ZO
schválilo rozpočet na rok 2021 v závazném paragrafovém třídění jako schodkový s
předpokládanými příjmy ve výši 4 097 220,-Kč a

předpokládanými výdaji ve

výši

5 482 138,-Kč. K úhradě schodku bude použita rezerva z minulých let. Rozpočet obce je
přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn na internetových stránkách obce.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zveřejněním záměrů
Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 4 –8/2020 bylo schváleno
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5 – 8/2020 RO č. 5/2020
ZO bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2020 - konečná úprava rozpočtu.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s RO č. 5/2020 dle přílohy
Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5 – 8/2020 bylo schváleno
6 – 8/2020 Žádost o změnu nájemní smlouvy – p.Hoke
Na ZO byla doručena žádost o změnu nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 2469/1 v k.ú.
Chrášťany u Benešova. Žadatel žádá o snížení výměry pronájmu na 50m2.
Zastupitele předloženou žádost projednali a se změnou nájemní smlouvy souhlasí.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se změnou nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro-5 , Proti-0 , Zdrželi se- 0
Usnesení č. 5 – 8/2020 bylo schváleno
8 – 8/2020 Různé
-

Projednání nájemného a platby za el. energii v období nouzového stavu

S ohledem na nouzový stav a nařízení uzavřít pohostinství projedná ZO snížení nebo úplné
prominutí nájmu a plateb ze el. energii v době nouzového stavu.
Návrh usnesení:
ZO odsouhlasilo odpuštění nájmu a poplatku za el. energii v období 10 – 12.2020. Jedná se o
částku 6.000,-Kč
Výsledek Pro 5 , Proti-0 , hlasování: Zdrželi se-0
Usnesení č.8 – 8/2020 bylo schváleno
Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil:
Ing. Pavel Hruška ml.

Vratislav Balcar

Starosta obce Chrášťany
Vyvěšeno: 22.12.2020

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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