Obec Chraštice, okres Příbram

Zápis č. 4/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
(ze dne 3. 5. 2022 od 16:00 hodin)
Přítomni: Renata Skalová, Ing. Václav Benda, Josef Vondruška, Petr Dvořák
Omluveni: Jiřina Císařová, Michal Buchal, Mgr. Karel Derfl
Hosté: --Zapisovatel: Ing. Václav Benda
Program:
1. Zahájení;
2. Určení zapisovatele;
3. Schválení programu
4. Rozpočtové opatření č. 6/2022;
5. Smlouva o zřízení věcného břemene;
6. Žádost o stavební povolení na akci „Chraštice – rekonstrukce návsi“;
7. Návrh závěrečného účtu obce Chraštice za rok 2021;
8. Výběrové řízení na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Chraštice“;
9. Schválení aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2022 2031;
10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Chraštice;
11. Jmenování výběrové komise;
12. Předání vybavení a pomůcek;
13. Různé;
14. Závěr.

1. Zahájení
Starostka obce Renata Skalová přivítala přítomné a zahájila jednání.
2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl určen Ing. Václav Benda.
3. Schválení programu
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo změněný program jednání.
Pro: 4 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

4. Rozpočtové opatření č. 6/2022
Starostka obce seznámila přítomné členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením č. 6/2022.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
5. Smlouva o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou
ČEZ distribuce, a.s., IČ: C24729035 Č. IZ-12-6001344/2 CHRAŠTICE na pozemku parc.
č. 1063 v k.ú. Chraštice. Jedná se o venkovní vedení vysokého napětí.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 4 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů
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6. Žádost o stavební povolení na akci „Chraštice – rekonstrukce návsi“
Starostka obce informovala, že bylo zažádáno o vydání stavebního povolení – 1. část –
parkoviště u ZŠ Chraštice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
7. Návrh závěrečného účtu obce Chraštice za rok 2021
Starostka obce informovala přítomné členy zastupitelstva, že byl zveřejněn návrh
závěrečného účtu obce Chraštice za rok 2021.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
8. Výběrové řízení na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Chraštice“
8.1. Seznam nabídek
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se seznamem nabídek v rámci výběrového
řízení na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Chraštice“.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
8.2. Zpráva o hodnocení nabídek
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se všemi nabídkami, které byly hodnoceny
v rámci výběrového řízení na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Chraštice“. Byly předloženy
a hodnoceny 2 nabídky.
Zastupitelstvo obce projednalo výše uvedenou zprávu o hodnocení nabídek a ta byla
schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 4 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

8.3. Oznámení o výběru dodavatele
Starostka seznámila přítomné zastupitele s výsledky výběru dodavatele v rámci výběrového
řízení na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Chraštice“.
Byla vybrána nejvýhodnější nabídka, která obsahovala nejnižší cenovou nabídku. Jedná se
o firmu PRECOL s.r.o., IČ: 26461935 v částce Kč 1 958 076,00 bez DPH.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 4 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

8.4. Podpis smlouvy a ukončení výběrového řízení
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k uzavření a podpisu smlouvy a dokončení
výběrového řízení na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Chraštice“.
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9. Schválení aktualizace plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na rok 2022
- 2031
Zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
obce Chraštice pro roky 2022 až 2031.
Aktualizace plánu byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 4 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Chraštice
Zastupitelstvo obce projednalo v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva obce Chraštice pro
následující volební období (2022 – 2026). Bylo ujednáno, že počet členů obecního
zastupitelstva bude i nadále 7.
Bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 4 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

11. Jmenování výběrové komise
Starostka obce jmenovala komisi pro výběrové řízení na akci „Chraštičky – chodníky a bus
zastávky podél silnice I/4“.
Členy byli jmenováni Renata Skalová, Jiřina Císařová a Michal Novák.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
12. Předání vybavení a pomůcek
Zastupitelstvo obce projednalo předání do užívání veškerého vybavení a pomůcek v rámci
projektu Půdní vestavba ZŠ Chraštice. Bude zpracován předávací protokol.
Bylo odsouhlaseno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 4 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

13. Různé
12.1. Pomoc Ukrajině
Usnesením č. 1/2022 ze dne 1. 3. 2022 bylo ujednáno, že bude poskytnut finanční příspěvek
pro Ukrajinu ve výši Kč 15 000,00 na bankovní účet, který byl zřízen Konzulátem Ukrajiny.
Starostka obce informovala, že dohodnutá částka nakonec nebyla zaslána na bankovní účet,
ale byly v této hodnotě nakoupeny potřeby, které byly doručeny do hotelu MV v Solenicích,
kde jsou ubytováni uprchlíci z Ukrajiny.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
14. Závěr
Starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva v 16:30 hodin.
Zápis provedl: Ing. Václav Benda
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Zápis ověřil:

…………………..
Renata Skalová

…………………..
Josef Vondruška
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…………………
Petr Dvořák

