Obec Chrášťany
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 9/2021
ze dne 21.12.2021
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 14.12.2021 a sejmuta dne 21.12.2021.
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 - 9/2021 Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovatelem zápisu byl navržen:
Pazderová Jiřina a Ing. Pavel Hruška ml.
Návrh usnesení:
Ověřovatel zápisu byl ZO určen: Pazderová Jiřina a Ing. Pavel Hruška ml.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 9/2021bylo schváleno
2 - 9/2021 Schválení programu ZO
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce obce dne 14.12.2021. 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 8 - 2021

4.

Schválení rozpočtu pro rok 2022

5.

Projednání žádosti o dotace na ČOV pro parc. č. 402/24 – Z. Novák

6.

Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

7.

Projednání stížnosti Václava Kubaty na příjezdovou komunikaci do osady Benice

8.

Schválení prodloužení pachtovních smluv - p. Balcar a p. Hašek

9.

Projednání RO č. 5/2021

10. Různé
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 2 – 9/2021 bylo schváleno
3 – 9/2021 Kontrola usnesení č. 8/2021
Zastupitelstvo obce projednalo plnění Usnesení č. 8/2021 bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí
4 – 9/2021 Schválení rozpočtu pro rok 2022
ZO projednalo rozpočet na rok 2022 dle předloženého návrhu. Starosta obce v rámci
schvalování rozpočtu obce Chrášťany na rok 2022 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 2022. ZO
schválilo rozpočet na rok 2022 v závazném paragrafovém třídění jako schodkový s
předpokládanými příjmy ve výši 5 212 870 Kč a předpokládanými výdaji ve výši 11 979 833
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 s rozpočtem na rok 2022 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 4 –9/2021 bylo schváleno
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5 – 9/2021 Projednání žádosti o dotace na ČOV pro parc. č. 402/24 – Z. Novák
ZO projednalo Na ZO bl předložena žádost pana Zdeňka Nováka nar. 16.7.1987, bytem
Chrášťany 48, 256 01 Benešov o příspěvek obce na vybudování ČOV. Společně s žádostí byl
předán i protokol o dokončení stavby „Čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 402/24
v k.ú. Chrášťany u Benešova.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku obce na vybudování ČOV ve výši
25.000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 5 – 9/2021 bylo schváleno
6 – 9/2021 Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
ZO projednalo výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce, kde byly zjištěny nedostatky
v přeúčtování hospodářského výsledku za rok 2020 a ve výkazu Příloha v části C2.
Návrh usnesení:
ZO se zavazuje napříště převod hospodářského výsledku účtovat v souladu se zákonem. Dále
se ZO zavazuje přijmout nápravná opatření k vedení správních analytických účtů.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 6 –9/2021 bylo schváleno
7 – 9/2021 Projednání stížnosti Václava Kubaty na příjezdovou komunikaci do osady
Benice
ZO projednalo stížnost pana Kubaty na nečinnost obecního úřadu v souvislosti s příjezdovou
cestou do osady Benice.

Jelikož není v současné době kapacitně vyhovující příjezdová

komunikace do osady Benice, není možné v této osadě pokračovat s výstavbou nových RD. Na
příští zasedání ZO budou pozváni majitelé sousedních nemovitostí k projednání postupu.
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
ZO bere na vědomí
Usnesení č. 7–9/2021 bylo schváleno
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8 – 9/2021 Schválení prodloužení pachtovních smluv - p. Balcar a p. Hašek
a) ZO projednalo prodloužení pachtovní smlouvy s pachtýřem Vratislavem Balcar.
Předmětem pachtu jsou pozemky ppč. 504/15 o výměře 1,59 ha, ppč. 738/19 o výměře 0,83 ha,
ppč. 789/41 o výměře 1,14 ha, ppč. 786/1 o výměře 1,21 ha a ppč. 883 o výměře 1,51 ha.
Celková výměra pozemků činí 6.28ha. Všechny pozemku se nachází v k. ú. Chrášťany u
Benešova a jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Chrášťany, katastrální území
Chrášťany u Benešova. Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let. Pachtovné ve výši 3 000
Kč/ha/rok.
d) ZO projednalo prodloužení pachtovní smlouvy s

pachtýřem s pachtýřem Miroslavem

Haškem
Předmětem pachtu jsou pozemky ppč. 2009/1 o výměře 4,06 ha a ppč. 1961 o výměře 0,14 ha
(celková výměra pozemků činí 4,2 ha), vše v k. ú. Chrášťany u Benešova, zapsané na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Chrášťany, katastrální území Chrášťany u Benešova. Smlouva
bude uzavřena na dobu 5 let. Pachtovné ve výši 3 000 Kč/ha/rok.
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s pachtýřem Vratislavem Balcarem a na
pozemky ppč. 504/15 o výměře 1,59 ha, ppč. 738/19 o výměře 0,83 ha, ppč. 789/41 o výměře
1,14 ha, ppč. 786/1 o výměře 1,21 ha a ppč. 883 o výměře 1,51 ha na dobu 5 let za pachtovné
ve výši 3 000 Kč/ha/rok.
b) ZO souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s pachtýřem Miroslavem Haškem na pozemky
ppč. 2009/1 o výměře 4,06 ha a ppč. 1961 o výměře 0,14 ha
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 8– 9/2021 bylo schváleno
9 – 9/2021 Projednání RO č. 5/2021
ZO projednalo RO č. 5/2021 dle předloženého návrhu – konečná úprava rozpočtu.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s RO č. 5/2021 dle předloženého návrhu.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 9– 10/2021 bylo schváleno
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10 – 9/2021 Různé
10a – 9/2021 Souhlas s umístěním sídla spolku v budově čp. 34
Zastupitel obce Ing. Pavel Hruška ml. podal žádost na obec Chrášťany o vydání souhlasu
vlastníka nemovitosti s umístěním sídla spolku.

Jedná se o „Spolek SUP Chrášťany“.

Předmětem činností spolku je organizace kulturních a společenských akcí.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí umístění sídla spolku v budově obecního úřadu Chrášťany, Chrášťany 34, 256 01
Benešov u Prahy.
Výsledek hlasování: Pro-6 , Proti-0 , Zdrželi se-1
Usnesení č. 9– 10a/2021 bylo schváleno

10b – 9/2021 sta
Návrh termínů zasedání ZO pro rok 2022: 1.2., 12.4., 21.6., 6.9., 15.11., 20.12.2022

Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil:
Pazderová Jiřina

Ing. Pavel Hruška ml.

Starosta obce Chrášťany
Vyvěšeno: 21.12.2021

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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