obec chraštice, okres příbram

1112018

Zápis ě.1112018
z prvního řádného zasedání zastupitelstva obce chraštice
(ze dne 26.

1

'1

.

2018 od '18:00 hodin)

Přítomni: Renata Skalová, Jiřina Císařová, Michal Buchal, lng. Václav Benda, Mgr. Karel
Derfl, Josef Vondruška, Jan Trča
Omluveni:

--

Hosté: Marie Dvořáková, Alena Dušková, lng. Jana Hřídelová, Marie Šprunglová

Zapisovatel: lng. Václav Benda

Program:
1. Zahájení
2, Urěenízapisovatele
3. kontrola minulého usnesení
4. Schváleníprogramu
5, Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci - provedenístavby D4 Milín
_ Lety
6. Prolednání nabídky na odkup hasičskéhoautomobilu
7. Projednání žádosti o směnu pozemků
8. Zřízeníkomise životníhoprostředí
9. Schválení finančníchprostředků na Advent 2018
10.Změna dárkouých balíčkůpro jubilanty
1 1, Odstupné pro odcházející starostku
12.Různé
13. Diskuse
14,Závěr
1.Zaháyeni
Starostka obce Renata Skalová přivítala přítomné a zahájilajednání.
2. Určenízapisovatele
Zapisovatelem byl určen lng. Václav Benda.
3. Kontrola minulého usnesení zastupitelstva obce
Byla provedena kontrola usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce č. 1112018
ze dne 3. '1 1. 2018,
4. Schválení programu
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo program jednání.
Pro: 7

ělenů

Proti: 0

členůZdžel se: 0 členů

5. Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci - provedení stavby D4

Milín - Lety
Zastupitelstvo obce projednalo žádost investora stavby o vydání závazného stanoviska
k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení ve věci provedení stavby dálnice
D4 v úseku Milín - Lety.
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projektová dokumentace byla schválena všemi přítomnými Členy zastupitelstva za podmínky,
že budou splněny požadavky ze závazného stanoviska, viz usnesení.

Pro:7

členůProti: 0 členůZdržel se: 0 ělenů

6. Projednání nabídky na odkup hasičskéhoautomobilu
Starostka informovala zastupitele o nabídce odkupu hasiěského vozu od obceYráŽ. Nabídka
bude předána SDH Chraštice k prolednání.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
7. Projednání žádosti o směnu pozemků
Zastupitelstvo obce obdrželo žádost pana J.V, a paní V.V. o směnu pozemků parc. č. 1513
ovýměru 29 m2 za pozemek parc. č, 1512 ouýměru 77 m2 vkatastrálním Území obce
chraštice. záměr bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí,
8. Zřizeni kom ise životníhoprostředí

Zastupitelstvo obce projednalo zřízeníkomise životníhoprostředí. Jako Předseda bY|
navržen Michal Buchal. Čteny komise byli navrženi Miroslav Kott a Pavel Jouja (vodárna),
Václav Kolář a Petr Dvořák (čistička)s platností od 1, 12. 2018.
Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

9. Schválení finančníchprostředků na Advent 20í8
Zastupitelstvo obce projednalo rnýši finančníchprostředkŮ, které budou vynaloŽeny na obecní
akciAdvent2018, Byla navržena částka ve rnýši 10,000,- Kč.
Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro.7

členů Proti: O členůZdržel se: 0 členů

jubilanty
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na změnu dárkouých balíčkŮpro jubilanty. Dárkové
balíčkybudou nahrazeny dárkovou poukázkou ve stejné hodnotě 500,- KČa bude je moŽné
uplatnit v místním obchodě pana Miroslava Skaly. Poukázky se nebudou vztahovat na nákuP
10. Změna dárkov,ých balíčkŮpro

cigaret a alkoholu.

Návrh byl odsouhlasen 6 přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 6

členů Proti:

0 členů

Zdržel se:

'1

ělen (Mgr. Karel Deďl)

odcházející starostku
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva se zákonnou povinností poskytnutí
odchodného pro dosavadní starostku. Dle ust. § 75 odst. 1 zákona Č, 12812000 Sb., zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění účinnémdo 31 , 12, 2017 (dále jen ,,zákon o obcích"),
náležíneuvolněnému ělenu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starostY,
11. Odstupné pro

jim
a uvolněnému členu zastupitelstva obce, odměna při skončenífunkěního obdobÍ, jestliŽe
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ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíčníodměna a pokud jim

nevznikl
opětovný nárok na měsíčníodměnu, Dle ust. § 75 odst. 2zákona o obcích se rnýše odměny
při skončenífunkčníhoobdobí uvolněného člena zastupitelstva obce a neuvolněného člena
zastupitelstva obce vykonávajícího funkci starosty stanovíjako rnýše měsíčníodměny, k níž
se přiČte násobek této částky a počtu celých ukončených po sobě jdoucích let výkonu
funkce, nejdéle však pěti ukončených let uýkonu funkce,

Odcházející starostka uvádí, že nepožaduje jednorázové vyplacení této částky a bylo

dohodnuto, že odchodné bude vypláceno měsíčnímisplátkami.

Návrh byl odsouhlasen všemi přítomnými členy zastupitelstva,
Pro: 7

členů Proti: 0 členůZdžel se: 0 členů

í2. Různé
12.1,Zastupitelstvo obce schválilo rnýročnízprávu ZŠa MŠChraštice, kterou předložil ředitel
ZŠa MŠ,Mgr. Karel Derfl.
Pro: 7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

12.2, Elektrická energie poťebná pro vánočníosvětlení stromu v Chraštičkách bude
poskytnuta manželi V.S. a M.S. Bylo navrženo, že jako odměna za poskytnutou elektrickou
energii bude poskytnut 1 m3 dřeva z obecního lesa v rámci rozdělování palivového dřeva

v roce 2019, a to včetně dopravy.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

12.3. Správci kostela v Chrašticíchbyla podána žádost o povolení adventního koncertu

v kostele,

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí,

12,4, Obec Chraštice obdržela dopis zlinky bezpečí,ve kterém je vy.ládřeno poděkování
za podporu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
12.5. Starostka obce seznámila členy zastupitelstva svy.ládřením Krajské správy
silnic, týkajícíse umístěnípojezdových vrat u domu č.p.21v obci Chraštičky,

a

údržby

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí,

12,6, Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s vyjádřením o umístění závor
a dopravního značenína účelovékomunikaci (polní cesty) v katastrálním územíobce
Chraštice.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
12.7, Starostka obce informovala o průběhu vybíránívodného a stočené.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
12.8. Ředit_el školy Mgr. Karel Derfl informoval o možnosti vybudování víceúčelového
hřiště
roce 2019.

v areálu ZS Chraštice pomocí dotací, jehož realizaci by bylo možnézahé4it v
Hřiště by bylo možnévyužívatpro tělesnou uýchovu i veřejné využití.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí s tím, že zámér bude projednán na příštímzasedání
obecního zastupitelstva.
12.9. Ředitel školy Mgr. Karel Derfl informoval,žedozáří 2018 měla ZŠChraštice výjimku
z počtu žáků,nebot' počet žákůbyl menší než stanovený průměr, Od záři 2018 je již počet
žákůvyššínež stanovený průměr. V důsledku uvedené vytiJnky obdržela ZS Chraštice pouze
krácený rozpočet. Zákonnou povinností zřizovatele ZS s výjimkou je dofinancovávat
neinvestičníuýdaje ZŠ.Mgr. Karel Derfl proto uvedl, že bude žádat o dofinancování
neinvestičníchvýdajů za leden až srpen 2018, Bylo dohodnuto, že bude provedena kontrola,
na jejímžzákladě bude rozhodnuto o dofinancování chybějících prostředků.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
12,10, Starostka informovala, že příštířádnézasedáníobecního zastupitelstva proběhne dne
17 , 12,2018 od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
12.11. Přítomná Marie Dvořáková uvedla, že po obci se šířízvěsti o tom, že obec Chraštice
uhradila panu M.B. kotel ve \r,ýši 200.000,- Kč. Faktická cena kotle však byla 23,200,- KČ, což
lze doložit fakturou, která je založena na obecním úřadu Chraštice. Starostka obce Renata
Skalová ukázala všem přítomným předmětnou fakturu, ze které je patrné, že cena kotle Činí
skutečně 23,20O,- Kč.
13. Diskuse
Zastupitelé obce včetně hostů diskutovali o nouých možnostech umístěníškolnídružiny.Byly
zvažovány různévarianty (horní patro obecního úřadu Chraštice, podkroví ZS) včetně
financování a možných důsledků.

14.Závér.
Starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva v 20:15 hodin,

Stránka 4 z 6

obec chraštice, okres příbram

1112018

UsNEsENí
é.1112018

z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
konaného dne 26. 11.2018
Zastupitelstvo obce po projednání:
I/

Schvaluje

.
.

.

o

.
.
.

Ad 4) Program jednání.
Ad 5) Projektovou dokumentaci- provedení stavby,,D4 Milín - Lety".
Zastupitelstvo Obce Chraštice projednalo a schválilo na svém zasedáni dne
26.11.2018 usnesení k bodu 5 s tím, že:
1.Trváme na splnění podmínek, za ktených obec v minulosti s tímto projektem
vyslovila souhlas. Požadavek, ,,Vzhledem k tomu, že uvažovaná stavba (obě její
varianty), by mohly vést ke sníženívydatnosti vodního zdroje pro celou obec
(strženímněktených pramenů), žádáme, aby v případě, že by tato skutečnost došla
naplnění, byl zajištěn vodní zdroj tak, aby zásobování celé vesnice (vč, Základní a
Mateřské školy) pitnou vodou nebylo ohroženo. (Yiz Závazné stanovisko MŽP
l2018l710/3455 str. 32 odstavec - Vlivy na povrchové a podzemnívody)
2.Ztoho důvodu žádáme provedeníHydrogeologického doprůzkumu, jehož součástí
bude ověření aktuální hladiny podzemní vody a zhodnocení vlivu prohloubení zářezu
na vodní zdroje a hydrogeologické poměry okolí a stanovení velikosti přítoku
podzemních vod do zářezu. Tato měření jsou vzhledem k vážnému nebezpečí
sníženívydatnosti vodních zdrojů jak občanů,tak studní obecních nezbytná. Výše
uvedené požadujeme realizovat minimálně jeden hydrologický rok, nejlépe však celé
období před zahájením stavby, během stavby a min, 2 roky po skončenístavby.
3. U projektu SO 340 Uprava meliorací ZU-KU Při stanovování průběhu drenáže
požadujeme, aby obec byla v předstihu o těchto skutečnostech informována a
účastnilase všech řízení.Důvodem je uvažovaná stavba 2 ks vodních nádží
v lokalitě ,,Vrbičky" a iiž vyprojektovaná rekonstrukce obecního rybníka v
Chraštičkách. V obou případech má obec zájem, aby současný odvodňovacísystém
byl podchycen tak, aby nedošlo v případě ,Vrbióek" ke sníženínátoku přiváděné
vody a naopak v případě obecního rybníka v Chraštičkách, ktený je kapacitně
omezen, aby nedocházelo k zaplavování části návsi, především v případě
přívalových dešt'ů,jarního tání, je tato kapacita již přítokově vyčerpána)
4, Zádáme, aby uýše uvedené bylo zapracováno do podmínek při vydávání
Stavebního povolení stavby.
Ad 8) Zřízeni komise životníhoprostředí.
Ad 9) Finančníprostředky na Advent2018,
Ad 10) změnu dárkouých balíčkůpro jubilanty. vyplaceníodstupného pro odcházející
starostku.
Ad 12,1,) Výročnízprávu ZŠa MŠChraštice.
Ad 12,2,) Odměnu za poskytnutí elektrické energie na osvětlení vánočního stromku
v chraštičkách.
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Bere na vědomí

.

o

.

o

.
.

o

.
.

o

Ad 6) Nabídku na odkup hasičskéhoautomobilu.
Ad 7) Žádosto směnu pozemků.
Ad 12,3,) Žádost o povoleníadventního koncertu,
Ad 12,4.) Dopis zlinky bezpečí.
Ad 12,5,) Vyjádření Krajské správy a údržbysilnic,
Ad 12,6,) Vyjádření o umístěnízávor a dopravního značení.
Ad 12.7,) lnformace o průběhu vybírání vodného a stočného.
Ad 12,8,) lnformace ředitele školy o možnosti vybudování víceúčelovéhohřiště.
Ad 12.g,) lnformace o povinnosti obce Chraštice jakožto zřizovatele ZŠChraštice
dofinancovávat neinvestičníuýdaje.
Ad 12.10,) Dalšíhozasedání obecního zastupitelstva proběhne dne 17. 12, 2018 od
'18:00 hodin.

Zápis provedl: lng. Václav Bend

Jiřina císařová

Josef vondruška
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