Obec Chrášťany
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2022
ze dne 21.6.2022
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 14.6.2022 a sejmuta dne 21.6.2022.
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 - 3/2022 Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající určil zapisovatelem Mgr. Petru Papírníkovou a ověřovatelem zápisu byl navržen:
Pazderová Jiřina a Vilímek Jiří
Návrh usnesení:
Ověřovatel zápisu byl ZO určen: Pazderová Jiřina a Vilímek Jiří
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č. 1 – 3/2022bylo schváleno
2 - 3/2022 Schválení programu ZO
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání ZO v souladu s pozvánkou
zveřejněnou na úřední desce obce dne 14.6.2022. 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 č. 2/ 2022

4.

Odsouhlasení žádosti na odkup části pozemku parc. p.č. 419/19 v k.ú. Chrášťany u BenešovaPapírníkovi

5.

Návrh na odkup pozemku podílu ½ parc. č. 101/5 v k.ú. Chrášťany u Benešova - Švestkovi

6.

Pasport místních komunikací – chodník

7.

Projednání RO č. 2/2022

8.

Projednání uzavření smlouvy o realizaci přeložky NN u čp. 34

9.

Projednání pozice společného sociálního pracovníka

10.

Žádost o prodej pozemku parc.č. st. 92/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova – Hrejzková

Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.2 – 3/2022 bylo schváleno
3 - 3/2022 Kontrola usnesení č. 2/2022
Zastupitelstvo obce projednalo plnění Usnesení č.2/2022 bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí

4 – 3/2022 Odsouhlasení žádosti na odkup části pozemku

parc. p.č. 419/19 v k.ú.

Chrášťany u Benešova – Papírníkovi
ZO projednalo žádost na odkup části pozemku parc. p.č. 419/19 v k.ú. Chrášťany u Benešova.
Na předmětnou část pozemku byl vypracován znalecký posudek č. 16513 – 1155/2022
na jehož základě byla stanovena cena ve výši 205,92 Kč/m2.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s prodejem části pozemku za cenu dle znaleckého posudku ve výši
205,92 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro7 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č.4 – 3/2022 bylo schváleno
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5 – 3/2022

Návrh na odkup pozemku podílu ½ parc. č. 101/5 v k.ú. Chrášťany u

Benešova - Švestkovi
ZO projednalo návrh na odkup podílu 1/2 pozemku parc. č. 101/5 v k.ú. Chrášťany u
Benešova o výměře 75 m2 od manželů Švestkových, bytem Komenského 280, 257 41 Týnec
nad Sázavou. Důvodem koupě pozemku je stávající vedení dešťové kanalizace.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s odkupem ½ pozemku parc.č. 101/5 v k. ú. Chrášťany u Benešova o výměře
75 m2 za cenu 50 Kč/m2.
Výsledek hlasování: Pro7 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č.5 – 3/2022 bylo schváleno

6 – 3/2022

Pasport místních komunikací

ZO projednalo návrh zadání Pasportu místních komunikací a rozhodlo podat žádost na
zahájení správního řízení. Dále bylo odsouhlaseno podání žádosti na místně příslušný
Silniční správní úřad na zařazení vybraných dopravních cest do kategorie místní komunikace
a jejich třídy dle zpracovaného Pasportu.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s podáním žádosti na místně příslušný Silniční správní úřad na zařazení
vybraných dopravních cest do kategorie místní komunikace a jejich třídy dle zpracovaného
Pasportu.
Výsledek hlasování: Pro7 , Proti 0 , Zdrželi se 0
Usnesení č.6 – 3/2022 bylo schváleno

7 – 3/2022 Projednání RO č. 2/2022
ZO projednalo RO č. 2/2022 dle předloženého návrhu
Návrh usnesení:
ZO odsouhlasilo RO č. 2/2022 dle návrhu v příloze.
Výsledek hlasování: Pro7 , Proti0 , Zdrželi se0
Usnesení č.7– 3/2022 bylo schváleno

3

8 – 3/2022

Odsouhlasení uzavření smlouvy o realizaci přeložky NN u čp. 34

ZO podalo v roce 2021 žádost o přeložení venkovního vedení NN u obecního domu čp. 34.
Práce na realizaci přeložky budou prováděny ve spolupráci se společností ČEZ Distribuce
a.s., která bude v této lokalitě realizovat svou investiční akci.
Na ZO byla od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. doručena smlouva č. Z_S24_12_8120078594
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie. Stavbu
bude na základě výběrového řízení realizovat firma Petr Kadlec - ELEKTROKOVO Votice.
Předběžné náklady na přeložku činí 279 751 Kč.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.8 – 3/2022 bylo schváleno

9 – 3/2022 Projednání pozice společného sociálního pracovníka
Od roku 2019 se Obec Chrášťany podílela ve spolupráci s dalšími obcemi regionu na
projektu Obce blíže lidem – Rozvoj terénní komunitní a sociální práce ve venkovských
lokalitách, který byl 100% financován z dotačních prostředků EU. Tento projekt se blíží ke
konci a společnost RUAH o.p.s. se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov předložila obcím
nabídku na další spolupráci. Projekt bude financován ve spolupráci obcí a MAS Posázaví
o.p.s., Zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice.
ZO předložený návrh na spolupráci projednalo a s uzavřením smluv souhlasí.
1) náklady na financování projektu byly stanoveny na částku 50 Kč na obyvatele / rok.
2) náklady na nákup automobilu a příslušenství pro výkon sociální práce v obcích byl
vypočten na částku 28 Kč/obyvatele.
3) doba spolupráce – 6 let.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 11.000 Kč a
Darovací smlouvu na nákup automobilu a příslušenství ve výši 6.552 Kč.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.9 – 3/2022 bylo schváleno
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10 – 3/2022 Žádost o prodej pozemku parc.č. st. 92/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova –
Hrejzková
Na ZO byla doručena žádost na odkup pozemku parc.č.st. 92/2 v k.ú. Chrášťany u Benešova.
ZO předložený návrh projednalo a souhlasí se zveřejněním Záměru prodeje na úřední desce
obce.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.č. st. 92/2 v v k.ú. Chrášťany u
Benešova.
Výsledek hlasování: Pro-7 , Proti-0 , Zdrželi se-0
Usnesení č.10 – 3/2022 bylo schváleno

Zapsala: Mgr. Papírníková Petra
Ověřil: Pazderová Jiřina a Vilímek Jiří
Starosta obce Chrášťany
Vyvěšeno: 1.7.2022

vyvěšeno na úřední i elektronické desce:

Sejmuto:
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