Obec Chraštice, okres Příbram

7/2022

Zápis č. 7/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Chraštice
(ze dne 2. 8. 2022 od 16:00 hodin)
Přítomni: Jiřina Císařová, Michal Buchal, Ing. Václav Benda, Josef Vondruška, Petr Dvořák
Omluveni: Renata Skalová, Mgr. Karel Derfl
Hosté: --Zapisovatel: Ing. Václav Benda
Program:
1. Zahájení;
2. Určení zapisovatele;
3. Schváleni programu;
4. Schválení Plánu rozvoje sportu 2022-2025;
5. Schválení žádosti o dotaci na kanalizaci v Chraštičkách z dostupných zdrojů;
6. Rozpočtové opatření č. 11/2022;
7. Schválení finančních normativ v jídelně ZŠ a MŠ Chraštice pro rok 2022/2023;
8. Schválení žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 752/3 v k.ú. Chraštice;
9. Schválení žádosti o odkoupení pozemku parc. č. st. 148 v k.ú. Chraštice;
10. Podání žádosti o dotaci na nákup elektrického vozidla;
11. Různé;
12. Závěr.
1. Zahájení
Místostarostka obce Jiřina Císařová přivítala přítomné a zahájila jednání.
2. Určení zapisovatele
Zapisovatelem byl určen Ing. Václav Benda.
3. Schválení programu
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo program jednání.
Pro: 5 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

4. Schválení Plánu rozvoje sportu 2022-2025
Zastupitelstvo obce projednalo Plán rozvoje sportu obce Chraštice pro roky 2022-2025.
Dokument byl schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 5 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

5. Schválení žádosti o dotaci na kanalizaci v Chraštičkách z dostupných zdrojů
Zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti o dotaci na kanalizaci v Chraštičkách
z dostupných zdrojů. Jedná se o výzvy, které by měly být dle dostupných informací v blízké
době vypsány.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 5 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů
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6. Rozpočtové opatření č. 11/2022
Místostarostka obce seznámila přítomné členy zastupitelstva s rozpočtovým opatřením
č. 11/2022.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí.
7. Schválení finančních normativ v jídelně ZŠ a MŠ Chraštice pro rok 2022/2023
Zastupitelstvo obce projednalo finanční normativy na nákup potravin v jídelně ZŠ a MŠ
Chraštice pro rok 2022/2023.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 5 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

8. Schválení žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 752/3 v k.ú. Chraštice
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana J.Z. o odkoupení pozemku parc. č. 752/3 v k.ú.
Chraštice. Záměr již byl schválen a zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
OÚ Chraštice. Žádost byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva za podmínky,
že žadatel J.Z. zařídí veškeré administrativní úkony související s koupí a převodem pozemku
a uhradí náklady s tímto spojené (geometrické zaměření, vyhotovení kupní smlouvy
u notáře). Prodej proběhne za cenu obvyklou.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 5 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

9. Schválení žádosti o odkoupení pozemku parc. č. st. 148 v k.ú. Chraštice
Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana J.Z. o odkoupení pozemku parc. č. 148 v k.ú.
Chraštice. Záměr již byl schválen a zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce
OÚ Chraštice. Žádost byla schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva za podmínky,
že žadatel J.Z. zařídí veškeré administrativní úkony související s koupí a převodem pozemku
a uhradí náklady s tímto spojené (zajištění odhadu ceny stavebního pozemku a budovy bez
č.p., geometrické zaměření, vyhotovení kupní smlouvy u notáře). Po předložení odhadní
ceny pozemku a budovy bez č.p. bude schválena prodejní cena.
Bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 5 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

10. Podání žádosti o dotaci na nákup elektrického vozidla
Místostarostka obce informovala, že byla podána žádost o dotaci na nákup elektrického
vozidla.
Podání žádosti bylo schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Pro: 5 členů

Proti: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

11. Závěr
Místostarostka obce ukončila zasedání zastupitelstva v 16:30 hodin.
Zápis provedl: Ing. Václav Benda
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Zápis ověřil:
…………………..
Jiřina Císařová

…………………
Michal Buchal

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

