Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 6.12.2010 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přitornni:

Dolák, Kubcšová, Kyrianová,

Lískovec, Pelikán, Trenda, Ročovský

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Ročovský. Lískovec
Zasedání řídil staro ta obce Josef Dolák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
(dále též jako .zastupitelstvo")
v 19.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

"*

Bod 1. - Určení zapisovatele
Starosta určil zapisovatelem

"*

"*

a ověřovatelů

pana Pelikána,

"*

zápisu

ověřovateli

"*

bylo zahájeno

zápisu pány Ročovského

a Lískovce.

"*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací
úřední desce. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
Předsedající

zveřejněnou
občanům.

na

dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh uSllesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
I. Určení zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
')
3.

-t.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Projednání a schválení výběru nájemce prodejny potravin v obci Drahotěšice
Projednání návrhu rozpočtu obce Drahotěšiee na rok 2011
Projednání příkazu k inventarizaci
majetku obce Drahotěšice k 31.12.2010,
inventarizační komise
Různé
Diskuse

Výsledek

hlasování:

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

jmenování

Usnesení

Č.

1 bylo schváleno.
-;,

Bod 3. - Kontrola plnění programu
Přcdsedajicí

přečetl úkoly z minulého

-;,

*

z minulého zasedání OZ

zastupitelstva,
-;,

*

které jsou zatím průběžně

plněny.

*

Bod 4. - Projednání a schválení výběru nájemce prodejny potravin v obci
Drahotěšice
Na OlJ Drahotěšicc

byly podány tři žádosti o pronájem

prodejny

potravin:

1. Paní Renata Muglová. bytem Drahotěšice 85
') Stavitelství Lískovec s.r.o., zastoupené p. Jiřím Liskovcem,
3. Paní Jana Kovářova, bytem Radonice 9

bytem Drahotěšice

7

Komise pro výběr nájemce do místní prodejny potravin ve složení: Pelikán, Kyrianová a
Kubešová
provedla
s uvedenými
uchazeči
ústní pohovor
a získané
informace
včetně
profesních životopisů předala starostovi.
Ten pak v souladu s § 102 odst. 2 písmo m) zákona 128/2000 Sb. O obcích oznámil
zastupitelstvu.
že od 1.2.2011 bude novým nájemcem prodejny potravin paní Můglová.
Všechny zájemce bude o svém rozhodnutí starosta informovat.

*

Bod 5. - Projednání

*

*

návrhu rozpočtu obce Drahotěšice

na rok 2011

Předsedaj íeí požádal pana Pelikána, aby seznámil
přítomné
s návrhem
rozpočtu obce
Drahotěšice na rok 2011. Bylo konstatováno, že návrh rozpočtu je nevyrovnaný - přebytkový
v částce 504.700.- Kč. Před hlasováním
dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu rozpočtu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011 (phloh a č. 1) :
Výsledek
Usnesení

hlasování:
Č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

'*

Proti:

*

*

O

Zdrželi

se: O

Bod 6. - Projednání příkazu k inventarizaci majetku obce Drahotěšice
31.12.2010, jmenování inventarizační komise
Předsedající navrhl do inventarizační
F. Ročovský - předseda
.I. Kubešová - člen
J. Lískovcc - člen

komise následující

Předseda] ící dal hlasovat o složení inventarizační

k

členy:

komise.

Návrh uSl1esenÍ:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje inventarizační komisi ve složení:
F. Ročovsky - předseda
J. Kubešová - člen
J. Liskovec - člen
Výsledek hlasování:
Usnesení
3 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

č.

;,

;,

Bod 7. - Různé
•
•

Předsedající informoval zastupitelstvo
o provedené opravě sběrače a části potrubí za
bytovým domem č.p. 128 v délce cca 20 m firmou Stavitelstvi Briezstienský s.r.o.
Předsedajicí informoval zastupitelstvo o posypech obecních silnic, které bude provádět
posypová služba městyse Dolní Bukovsko.

*

;,

;,

Bod 8. - Diskuse
•
•

•

Byly konzultovány
podrobnosti ohledně pronájmu prodejny potravin Smlouva bude
sepsána v polovině měsíce února r. 201 L přičemž nebude narušen chod prodejny.
Pan Kuzdas měl dotaz, zda je v návrhu rozpočtu pamatováno např. na opravu dětského
hřiště, starosta odpověděl, že ano. Dále vznesl dotaz, zda je v rozpočtu pamatováno na
společné akce obce. bylo mu odpovězeno, že částka je pod položkou kultura.
V diskusi bylo ještě projednáváno. jakým způsobem byl sestavován rozpočet a jaké
jsou možnosti pro sestavování rozpočtu příštího.

*
Předsedající

Zapsal:

poděkoval

všem přítomným

()G,

*

*

za účast a zasedání

ukončil v 19.25 hodin.

Zápis ověřili:

.........................

L. Pelikán
F. Ročovský
J. Lískovec

/
I

/r/C,Schválil:

I.~

J.' Dolák - starosta

.

