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INFORMACE PRO OBČANY - listopad 2014
1. INFORMACE Z PRVNÍHO JEDNÁNÍ NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
V pondělí 10.11.2014 se poprvé sešlo nově zvolené sedmičlenné zastupitelstvo obce Chraštice
ve složení: Milan Cíza, Dana Čejková, Karel Derfl, Marie Dvořáková, Pavel Jouja, Jan Trča,
Josef Vondruška. Na tomto jednání proběhla volba starosty a místostarosty, předsedů i členů
obecních komisí a výborů. Celý zápis z jednání zastupitelstva je zveřejněn na obecním webu.
Starostkou byla zvolena Marie Dvořáková, místostarostou byl zvolen Mgr.Karel Derfl.
Byli navrženi a schváleni předsedové a členové těchto komisí a výborů:
Finanční výbor: předseda - J.Vondruška, členové - J.Trča, J.Záveská;
Kontrolní výbor: předseda - D.Čejková, členové - J.Vondruška, F.Srp ml.;
Komise životního prostředí: předseda – P.Jouja, členové – V.Kolář, P.Dvořák, M.Kott;
Kulturní a sociální komise: předseda – H.Krejčová, členové – M.Šprunglová, M.Srpová,
P.Šprungl;
Komise pro správu majetku obce: předseda – M.Cíza, členové – M.Buchal, L.Kott;
Dále starostka jmenovala předsedu a členy Komise pro projednávání přestupků:
Předseda – JUDr.Z.Berchtold, členové – J.Šetka, Mgr.K.Derfl, M.Dvořáková;
Půjčování žebříku, míchačka a pro občany má na starost M.Cíza (tel.: ), správou
majetku obecního lesa byl pověřen M.Buchal (tel.: ) a má na starost p.Libor Kott (tel.: ).
Účetnictví obce vede i nadále paní Eva Baumruková.
Úřední hodiny OÚ Chraštice: každé pondělí od 18.00 do 21.00 hodin.
2. PLACENÍ VODNÉHO A STOČNÉHO NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Žádáme všechny občany - odběratele vody z obecního vodovodu, aby se dostavili
v některý z níže uvedených termínů na OÚ v Chrašticích, kde zaplatí příslušný poplatek
za vodné a stočné na místě v hotovosti nebo zde obdrží složenku a zaplatí převodem.
V případě, že u vás nebyl proveden odečet spotřebované vody, dostavte se i se stavem vašeho
vodoměru. Vodné pro rok 2014 činí 14,00 Kč/ m3. Stočné pro rok 2014 činí 18,00 Kč/ m3.
Hrazení vodného a stočného přímo na obecním úřadě proběhne v sobotu 22.11.2014 od
8.30 do 11.00 hodin a v sobotu 29.11.2014 od 8.30 do 11.00 hodin. Ve stejnou dobu můžete
přímo na obci zaplatit hotově také všechny ostatní případné nedoplatky – nájem hrobů, poplatek
za pohřbení či uložení urny, poplatek za psy, atp.! Děkujeme za spolupráci.
3. ZAHÁJENÍ ADVENTU V CHRAŠTICÍCH
Již tradiční setkání občanů a společné zahájení adventu spojené s koncertem v kostele,
rozsvícením vánočního stromu i chraštického betlému a s občerstvením před hasičárnou,
se uskuteční v sobotu 6.12.2014 od 16.30 hodin v Chrašticích. Bližší informace budou
zveřejněny.
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