Zápis z mimořádného zasedání Obecního zastupitelstva konaném dne 25.11.2009
v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

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

Program: \) Projednání návrhu zadání llzemního plánu Drahotěšice
2) Projednání ceny vodného na rok 20 I O
3) Prodej stavební parcely č. 528/1 v k.ú. Drahotěšice
4) Projednání smlouvy na nákup kuchyňské linky
5) Projednání finančních odměn zastupitelům obce
6) Projednání pravidel pro provoz místností v I. patře Obecního domu
7) Projednání návrhu rozpočtu Obce Drahotěšice na rok 20 I O
8) Projednání rozpočtové změny č. 2
9) Různé
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s programem zasedání a s tímto souhlasí.
Pro: 6. proti: O. zdržel se: O
Jako zapisovatel byl zvolen p. Dolák, jako ověřovatelé zápisu pí. Kyrianová a p. Trenda.

Ad. I) Starosta obce předložil zastupitelům obce návrh zadání Územního plánu
Drahotěšice.
Po seznámení zastupitelstvo schvaluje návrh zadání Územního plánu
Drahotěšice bez připomínek.
Pro: 7. proti: O. zdržel se: O
Ad. 2) Starosta seznámil přítomné zastupitele s cenou vodného na rok 20 I O. které je stejné
jako v roce 2009. Zastupitelé s cenou vodného souhlasí bez připomínek.
Pro: 7. proti: O. zdržel se: O
Ad. 3) Starosta seznámil přítomné se skutečností. že p. Briezstienský odstoupil od žádosti o
koupi pozemku č. 528/1 v k.ú. Drahotěšice. Jako druhý žadatel je p. Michal POSTL. Tento
pozemek bude prodán za stanovenou cenu 250.- Kč za I m2 za obvyklých podmínek se
lhůtou splatnosti prodejní ceny ku dni vkladu na KÚ Č. Budějovice. Zastupitelstvo obce
souhlasí s prodejem pozemku p. Michalu POSTLOVI. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu
obce vypracovaním příslušných dokumentů s jejich podpisem.
Pro: 7. proti: O. zdržel se: O
Ad. 4) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s kupní smlouvou na kuchyňskou linku za
částku 5 000.- Kč. která bude použita do I. patra Obecního domu. Obecní zastupitelstvo
s touto smlouvou souhlasí a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Pro: 7. proti: O. zdržel se: O
Ad. 5) Starosta obce navrhl obecnímu zastupitelstvu aby byla uvolněna částka 10 000,- Kč
na odměny zastupitelům obce. Obecní zastupitelstvo s uvolněnou částkou souhlasí.
Pro: 7. proti: O. zdrže) se: O
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Ad. 6) Starosta obce seznámil obecní zastupitelstvo s organizací pravidel provozu I. patra
Obecního domu. Obecní zastupitelstvo s pravidly provozu souhlasí.
Pro: 7, proti: O, zdržel se: O
Ad. 7) Starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem rozpočtu obce Drahotěšice na rok
2010. Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem rozpočtu obce Drahotěšice na rok 2010.
Pro: 7, proti: O, zdržel se: O
Ad. 8) Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s rozpočtovou změnou
Obecní zastupitelstvo s rozpočtovou změnou souhlasí.
Pro: 7, proti: O, zdržel se: O

Č.

21 viz příloha I.

Ad. 9) Na základě podnětu p. Jedličky obecní zastupitelstvo ukládá p. starostovi vejít
v jednání s rodinou Kopačků ohledně neoprávněného užívání obecního pozemku.
Pro: 7, proti: O, zdržel se: O
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Zápis ověřili:
Kyrianová

vladisla:,.

Trenda Josef
Schválil:

Kantor Pavel - starosta
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