Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Drahotěšice konaném dne 25. února
2009 v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni: p. Kantor, Dolák, Ročovský, Trenda, Jedlička, Pelikán, pí Kyrianová.
Omluven: 0

Program: 1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola plnění úkolů ze zasedání minulého zastupitelstva
Projednání informace o zřízení CZECH POINTU na OÚ Drahotěšice
Projednání smlouvy o odprodeji pozemku firmě ČEPRO
Projednání nabídky na opravu veřejného osvětlení v obci Drahotěšice
Projednání dohody o dočasném užívání pozemku parc. č. 2004/15
mezi Obcí Drahotěšice a Českou poštou a.s.
6) Kontrola pracovních smluv a dohod o provedení práce na OÚ Drahotěšice
7) Projednání žádost manželů Šulcových na zřízení věcného břemene na
pozemku č. 759 v majetku obce Drahotěšice
8) Různé

Zastupitelstvo bylo seznámeno s programem zasedání a s tímto souhlasí.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Jako zapisovatel byl zvolen p. Dolák, jako oveřovatelé zápisu p. Trenda a p. Pelikán.
Ad. 1) Kontrolou plnění úkolů z minulého zastupitelstva bylo konstatováno, že úkoly
uložené na tomto zastupitelstvu byly splněny.
Ad. 2) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zřízením CZECH POINTU na OÚ Drahotěšice a
pověřuje p. starostu jednáním s příslušnými orgány ke zřízení tohoto a pověřuje jej k podpisu
s firmou AUTO CONT, která zařizuje potřebnou techniku a dokumentaci. Dále schvaluje p.
Kantora, Doláka a Pelikána ke zřízení elektronického podpisu potřebného k obsluze jak
elektronické poštovní schrány, tak k obsluze CZECH POINTU.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 3) Obecní zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 1141/50 o výměře 139 m2 firmě
ČEPRO a.s., který je v majetku obce Drahotěšice, za částku 34 750,- Kč a pověřuje starostu
obce p. Kantora podpisem příslušné smlouvy.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 4) Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou firmy Západomoravská montážní
společnost, s.r.o. na opravu veřejného osvětlení v části obce Drahotěšice v celkové částce 173
389,- Kč a pověřuje p. starostu podpisem příslušné smlouvy s uvedenou firmou.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Ad. 5) Obecní zastupitelstvo souhlasí s dohodou mezi obcí Drahotěšice a Českou poštou
a.s. o dočasném užívání pozemku parc. č. 2004/15 a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
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Ad. 6) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí stav na úseku pracovních smluv a dohod o
provedení práce pro obec Drahotěšice a ukládá starostovi a místostarostovi provést kontrolu
těchto smluv a v případě nutnosti provést jejich novelizaci.
Termín: do 17. června 2009
Ad) 7) Obecní zastupitelstvo souhlasí se žádostí o zřízení věcného břemene na pozemku č.
759 v majetku obce Drahotěšice k přístupu na parcely č. 747/1 a 748 majitelů manželů
Šulcových, bytem Drahotěšice čp. 25 s tím, že veškeré náklady se zřízením věcného břemene
ponesou žadatelé.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Ad 8)

Do bodu různé žádné připomínky nejsou.

Zapsal:

Zápis ověřili:

Josef Dolák

Josef Trenda
Ladislav Pelikán

Starosta:
Pavel Kantor

