Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva konaném dne 21.4.2010 v budově Obecního
úřadu v Drahotěšicích.

Přítomni:

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

Omluven:
Program. 1) Projednání dohody o zajištění požadovaného počtu míst pro umístnění dětí
v předškolním zařízení MŠ Ševětín, jejímž zřizovatelem je Městys Ševětín,
pro školní rGK2010/2011.
2) Neoprávněné užívání pozemků p. Kopačkou.
3) Projednání opravy střechy na prodejně potravin.
4) Prodej pozemku p. Melicharovi u rybníka" Zabitý"
5) Různé
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s programem zasedání a s tímto souhlasí.
Pro: 7
Proti:
Zdržel se:
Jako zapisovatel byl zvolen p. Dolák, jako ověřovatelé zápisu p. Trenda a p. Ročovský.
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Ad. 1) Obecní zastupitelstvo souhlasí se zněním dohody o zajištění počtu míst pro umístění
dětí v předškolním zařízení, Mateřské škole Ševětín, jejímž zřizovatelem je městys Ševětín,
pro školní rok 2010/2011 a pověřuje starostu obce p. Kantora jejím podpisem.
Pro: 7 , proti: 0, zdržel se:

°

Ad. 2)

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se stavem jednání ohledně neoprávněného
pozemků p. Kopačkou, kdy p.Kopačka není ochoten přistoupit na žádnou z dohod
navrženo u Obcí Drahotěšice a pověřuje p. starostu a místostarostu uskutečněním nezbytných
právních kroků v uvedené věci.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se:
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Ad. 3)
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s informací o havarijním stavu střešní
krytiny na prodejně potravin v obci Drahotěšice a souhlasí s tím, aby byla provedena její
komplexní rekonstrukce a pověřuje p. starostu provedením zadání díla firmě, která nabídne
nejlepší podmínky pro provedení práce.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se:

°

Ad. 4) Obecní zastupitelstvo s prodejem pozemku p.Melicharovi souhlasí za předpokladu,
že výměra pozemku bude po zaměření stejná tedy cca 70 m2 jako na předložené žádosti.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se:
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Ad. 5) V bodě různé bylo rozhodnuto o rozmístění laviček po obci: Radonická ul., Mašák,
Obecní rybník, dětské hřiště, u parčíku, malé hřiště, u Švarce.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se:
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Zapsal:
Dolák JOs.p~
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Schválil: Kantor Pavel
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Zápis ověřili:

