Obec Chrášťany
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 7/2021
ze dne 9.11.2021

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 2.11.2021 a sejmuta dne 9.11.2021.
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 - 7/2021 Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovatelem zápisu byl navržen:
Pazderová Jiřina, Vilímek Jiří
Návrh usnesení:
Ověřovatel zápisu byl ZO určen: Pazderová Jiřina, Vilímek Jiří
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 7/2021 bylo schváleno
2 – 7/2021 Schválení programu ZO
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce obce dne 2.11.2021. 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 6-2021
4. RO č. 4
5. ČEZ Distribuce a.s. - žádost o uzavření SOSB na zřízení VB (přeložka u č.p.34)
6. Projednání změny svozu odpadů a stanovaní výše poplatku na rok 2022
7. Soběšovice – projednání žádosti
8. Různé
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 2 – 7/2021 bylo schváleno

3 – 7/2021 Kontrola usnesení
ZO zhodnotilo plnění Usnesení ze ZO č. 6/2020 bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 3 – 7/2021 bylo schváleno

4 – 7/2021 Projednání RO č 4/2021
ZO projednalo předložení RO č. 4
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s předloženým RO č. 4/2021 dle přílohy
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 4 – 7/2021 bylo schváleno

5 – 7/2021 ČEZ Distribuce a.s. - žádost o uzavření SOSB na zřízení VB
(přeložka u č.p.34)
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Na obec byla doručena žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-6002651, Chrášťany – nový kNN, dem. NN –
čp. 18. 34 – VB/1 za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,-Kč. Jedná se o realizaci přeložky
NN vyvolanou obcí .
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o
umístění stavby č. IZ-12-6002651 za jednorázovou náhradu ve výši 1 000,-Kč
Usnesení č. 5 – 7/2021 bylo schváleno

6 – 7/2021 Projednání změny svozu odpadů a stanovení výše poplatku na rok 2022
Na základě změn v odpadovém hospodářství je obec povinna provést změny v systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. ZO
projednalo všechny zákonem povolené možnosti svozu komunálního odpadu, nastavení
systému odpadového hospodářství a stanovení poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Po zvážení všech okolností a nastavených limitů byl ZO vybrán poplatek,
který vychází ze stávajícího poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle §10b. Pro maximální šetření
nákladů za svoz komunálního odpadu se ZO dohodlo na změně druhu svozu. Od 1.1.2022 tak
bude svoz komunálního odpadu realizován ve 14-ti denních intervalech.
S ohledem na narůstající náklady na obecní systém odpadového hospodářství dochází i ke
změně výše poplatku a to na částku 800,-Kč za poplatníka.
Po odsouhlasení Ministerstva vnitra bude k 1.1.2022 vydána nová obecně závazná vyhláška o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která bude zveřejněna jak na
úřední desce obce, tak i na webových stránkách obce www.chrastany.cz.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s vydáním nové obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022. Poplatek byl stanoven ve výši 800 Kč za
poplatníka.
Usnesení č. 6 – 7/2021 bylo schváleno

7 – 7/2001 Soběšovice – projednání žádosti
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Starosta obce informoval ZO o skutečném stavu nemovitostí ppč. 939/1 a 2419/2 v k.ú.
Chrášťany u Benešova v majetku Dany Nižaradzové a ppč. 2419/1 v k.ú. Chrášťany u Benešova
v majetku obce Chrášťany. Obec navrhuje aby narovnání pozemků bylo řešeno směnnou
smlouvou.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením směnné smlouvy
Usnesení č. 7 – 7/2021 bylo schváleno

8 – 7/2021 Různé
Každoroční slavnostní zahájení adventu se bude konat v sobotu 27.11.2021 od 14:00hod na
návsi v obci Chrášťany.

Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil:
Pazderová Jiřina, Vilímek Jiří
Starosta obce Chrášťany
Vyvěšeno: 16.11.2021

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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