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obec chraštice, okres příbram

14l201B

Zápis č. 1412018
z mimořádného řádného zasedání zastupitelstva obce chraštice
(ze dne 31 . 12. 2018 od 13:00 hodin)

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

Zapisovatel: lng. Václav Benda

Program:
1, Zahájení;
2. Určenízapisovatele;
3. Schváleníprogramu;
4, Odměna pro ředitele ZS a MS Chraštice;
5. Změna ceny vodného a stočnéhona rok 2019;
6. Sleva na svoz komunálního odpadu pro občany nad 70
7. Rozpočet obce na rok2019 a rozpočtoW Whled;

8.
9.

let;

Různé;
Závér.

1. Zahájeni

Starostka obce Renata Skalová přivítala přítomné a zahájilajednání.

2.

Určenízapisovatele
Zapisovatelem byl určen lng. Václav Benda,

3.

Schválení programu

Byly provedeny změny programu. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo program jednání,

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

4.

Odměna pro ředitele ZŠa MŠChraštice
Starostka obóe informovala, že vydala souhlas s vyplacením odměny řediteli
Chraštice za práci odvedenou v roce 2018.

ZŠa

MŠ

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.

5. Změny ceny vodného a stočnéhona rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo výši vodného a stočnéhopro rok 2019. Při současných
cenách vodného a stočeného je obec Chraštice nucena dofinancovávat vodné a stočné
v řádech desítek tisíc Kč (za rok 2018 činilo nutné dofinancovánívýroby pitné vody a odvodu
odpadních vod více než 221000,00 Kč). Bylo proto navrženo navýšit cenu vodného
a stočnéhopro rok 2019, a to následovně:
Položka
Vodné
Stočné

současná cena za Navýšeníza
,1

m3 (Kč)

(Kč)

2,00
4,00

24,00
20,00
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1

m3

Výsledná cena za
1 m3 (Kč)

26,00
24,00
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Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro

7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

6. Sleva na svoz komunálního odpadu pro občany nad 70 let
Zastupitelstvo obce projednalo návrh na poskytnutí slevy na svoz komunálního odpadu pro
obyvatele obce Chraštice a Chraštičky,kteří k 1, 1,2019 dosáhnou věku 70 let a uýše. Sleva
bude poskytnuta ve výši 300,00 Kč na domácnost. Obec Chraštice se bude tímto opatřením
podílet na financovánísvozu odpadu ve výši 7 800,00 Kč.
Návrh byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Pro:7

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

7.

Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtov,ý výhled
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce pro rok2019. Rozpočet obce na rok 2019 byl
schválen jako přebytkovy (závazné ukazatele - celkové příjmy a celkové výdaje).
Rozpočet obce pro rok 2019 byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Rozpočtouý výhled na r,2019

Pro

7

- 2021

byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

členů Proti: 0 členůZdržel se: 0 členů

8.

Různé
Starostka obce informovala, že dalšířádné zasedánízastupitelstva obce Chraštice proběhne
dne 21, 1, 2019 od 18:00 hodin.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí,

9.

Závér
Starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva ve 13:30 hodin.
Zápis provedl: lng. Václav Benda

$.
Michal Buchal

Josef vondruška
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UsNEsENí é.14
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
konaného dne

31

.12.2018

Zastupitelstvo obce Chraštice po projednání:
1.

Schvaluje

a)
b)

c)

Změna ceny vodného a stočnéhona rok2019 (Ad 5);
Sleva na svoz komunálního odpadu pro občany nad 70 let (Ad 6);
Rozpočet obce na rok 2019 a rozpočtouý výhled (Ad 7).

2. Bere na vědomí
a) Odměnu pro ředitele ZŠa MŠChraštice (Ad 3);
b) Termín příštíhořádného zasedánízastupitelstva obce Chraštice (Ad 8).

V Chrašticích dne 31. 12. 2018

/'
Zapsal: lng. Václav Benda
Zápis
Jiřina císařová

Michal Buchal

