Obec Chrášťany
Zápis z veřejnéhozasedání Zastupitelstva obce č. 5/2021
ze dne 22.6.2021

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 15.6.2021 a sejmuta dne 22.6.2021.
Účast: Ing. Hruška Pavel, Mgr. Papírníková Petra, Vilímek Jiří, Vratislav Balcar, Pazderová
Jiřina, Ing. Pavel Hruška ml., Ludvík Miroslav
– prezenční listina v příloze zápisu
Hosté: viz prezenční listina
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 - 5/2021 Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovatelemzápisu byl navržen:
Vilímek Jiří, Vratislav Balcar
Návrh usnesení:
Ověřovatel zápisu byl ZO určen: Vilímek Jiří, Vratislav Balcar
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 3/2021bylo schváleno
2 -5/2021 Schválení programu ZO
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce obce dne 15.6.2021.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 zasedání ZO 3/2021 a 4 2021

4. Projednání RO č. 2
5. Žádost paní Zavadilové o obnovení cesty parc.č. 2419/1 v k.ú. Chrášťany u
Benešova
6. Žádost o prominutí nájemného v obecním domě čp. 34 – sklad a pohostinství
7. TS Benešov - informace
8.

BENE – BUS - Informace

9. DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA - informace
10. Benice – rekonstrukce mostu – projednání
11. Schválení závěrečného účtu za rok 2020
12. Schválení účetní závěrky za rok 2020
13. Různé
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.2 – 5/2021 bylo schváleno
3 – 5/2021 Kontrola usnesení
ZO zhodnotilo plnění Usnesení č. 1/2020 bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 3 – 3/2021 bylo schváleno
4 – 5/2021 Projednání RO č 2/2021
ZO projednalo předložení RO č. 2 – úprava rozpočtu dle skutečnosti
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předloženým RO č. 2/2021
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.4 – 5/2021 bylo schváleno
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5 – 5/2021 Žádost paní Zavadilové o obnovení cesty parc.č. 2419/1 v k.ú.Chrášťany u
Benešova
Na Obec byla doručena žádost paní Zavadilové o obnovení cesty v obci Soběšovice parc. č.
2419/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova. Důvodem žádosti je nemožnost přístupu k pozemkům
parc. č. 946/3, 7 a 10 v k.ú. Chrášťany u Benešova v jejím vlastnictví.
ZO žádost paní Zavadilové projednalo. Možnosti obnovy místní komunikace budou řešeny
po místním šetření.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
Usnesení č.5 – 5/2021 bylo schváleno
6 – 5/2021 Žádost o prominutí nájemného v obecním domě čp. 34 – sklad a pohostinství
Paní Olga Bendíková, bytem Václavice 3, 256 01 Benešov, žádá ZO Chrášťany o prominutí
nájemného a poplatku za el. energie z důvodu opatření souvisejících s nemocí COVID 19 za
období 1.1. – 31.5 .2021.
Z téhož důvodu žádá o prominutí nájemného i pan Vít Zíma, bytem Chrášťany 54, 256 01
Benešov.
ZO předložené žádosti projednalo a z důvodu nařízeného lockdownu ve zmiňovaném období
s žádostí souhlasí.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s prominutím nájemného za období 1.1.2021 – 31.5.2021 v obou provozovnách.
Výsledek hlasování: Pro-6 , Proti-1 , Zdrželi se-0
Usnesení č.6 – 5/2021 bylo schváleno
7 – 5 /2021 TS Benešov - informace
Ve dne 3.6.2021 proběhl v obcích Chrášťyny, Černíkovice, Benice a Soběšovice svoz
nebezpečného odpadu. Obec Chrášťany za tento svoz a následnou likvidaci uhradila částku
5.293,75Kč. Příští svoz nebezpečného odpadu je naplánován na září 2021. O bližším termínu
bude obec informovat v dostatečném předstihu.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
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8 – 5/2021 BENE – BUS - Informace
Na stránkách obce Chrášťany se občané mohou seznámit se závěrečným účtem DSO BENEBUS za rok 2020.
Od 1 7 2021 se DSO BENE-BUS rozroste o dalšího člena - obec Mezno.
POZOR! – Od 1.7.2021 dojde na autobusové lince 438 k úpravě jízdního řádu. Sledujte
prosím aktuální jízdní řád.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí.
Usnesení č. 8 – 5/2021 bylo schváleno

9 – 5/2021 DSO OBECNÍ LESY BENEŠOVSKA – žádost o finanční výpomoc
Starosta informoval ZO o hospodaření DSO OLB. Závěrečný účet je zveřejněn na úřední
desce obce. Starost dále předložil ZO žádost DSO o finanční výpomoc vy výši 777.200,-Kč
na rok 2021. Zastupitelstvo předloženou žádost projednalo.
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování: Pro-4 , Proti-1 , Zdrželi se- 2
Usnesení č. 9 – 5/2021 bylo schváleno

10 – 5 /2021 Benice – projednání rekonstrukce mostu
Na ZO byly projednány předložené návrhy na možnosti rekonstrukce mostu v obci Benice.
Starosta obce do příštího zasedání ZO zajistí cenové nabídky aby mohly být práce na
rekonstrukci mostu zahájeny.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí

11 – 5/2021 Schválení závěrečného účtu za rok 2020
ZO projednalo Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2020 bez výhrad společně se zprávou o
výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2020. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na
fyzické i elektronické úřední desce dne 6.6.2021 do 22.6.2021. K tomuto závěrečnému účtu
nebyly od občanů vzneseny žádné připomínky.
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Návrh usnesení:
ZO schválilo Závěrečný účet obce Chrášťany za rok 2020 bez výhrad společně se zprávou o
výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 11 – 5/2020 bylo schváleno
12 – 5/2021 Schválení účetní závěrky za rok 2020
ZO projednalo účetní závěrku obce Chrášťany za rok 2020.
Návrh usnesení:
ZO schválilo účetní závěrku obce Chrášťany za rok 2020 (v příloze)
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 12 –5/2020 bylo schváleno
13 – 5/2021 Různé
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
Na ZO byla doručena žádost o Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na
stavbu kabelového vedení NN pro pozemek p.č. 685/1 v obci Benice č. IP-12-6015133/1.
Výše náhrady za VB byla stanovena na částku 6.000,-Kč. ZO předloženou žádost projednalo
a s jejím uzavřením souhlasí.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6015133/1 souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 13 –5/2020 bylo schváleno
Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil: Vilímek Jiří, Vratislav Balcar
Starosta obce Chrášťany
Vyvěšeno: 29.6.2021

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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