Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 9.2.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák. Kubešová,

Kyrianová,

Lískovec,

Pelikán, Trenda, Ročovský

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Lískovec, Trenda
Zasedání řídil starosta 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").

*

*

bylo zahájeno

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem

pana Pelikána,

*

ověřovateli

*

zápisu pány Lískovce a Trendu.

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
ávrh programu byl rozšířen o projednání žádosti o prodej pozemku parc.č.
2011/2 společnosti Gentley a.s. a zaujmutí stanoviska k vydávání tiskoviny .Drahotěšický
drak". Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající

dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Projednání a schválení změny Č. 2 územního plánu obce Drahotěšice
Projednání aktualizace cen za samovýrobu dřeva v lesích v majetku obce Drahotěšice
Seznámení se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Drahotěšice za rok 2010
Projednání žádosti o p:odej pozemku parc.č. 2011/2 společnosti Gentley a.s.
Zaujmutí stanoviska k vydávání tiskoviny .Drahotěšický
drak"
Různé

10. Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Bod 3. - Kontrola plnění programu

*

*

z minulého zasedání OZ

Předsedající přečetl úkoly z minulého zastupitelstva,
vyčištění požární nádrže. Po konzultaci s odborníky
provedena v jarních měsících.

*

Zdrželi se: O

Proti: O

*

ty jsou zatím průběžně plněny, kromě
bude její vyčištění a případná sanace

*

Bod 4. - Projednání a schválení změny č. 2 územního plánu obce
Drahotěšice
Předmětem změny č.2 územního plánu obce Drahotěšice
Předsedaj ící dalo schválení změny č.2. hlasovat.

je stavba fotovoltaické

elektrárny.

Návrh usnesení:
Obecní zastupitelstvo Drahotěšice
I.

bere na vědomí
dokumentaci návrhu Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice.

II. konstatuje,

že návrh Změny č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice není v rozporu s Politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že
není v rozporu s výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo a není po
dopracování v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu - Jihočesky kraj, odbor
regionálního rozvoje;
III. vydává

Změnu č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice formou opatření obecné povahy v rozsahu výrokové
části 6 stran textu A4 a přílohy č.l - 3 výkresy, dále odůvodnění v rozsahu 8 stran
textu A4 a 3 výkresů přílohy č. 2.
IV. ukládá
starostovi obce Drahotěšice zajistit prostřednictvím poiizovatele:
1.
uložení dokumentace Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice, včetně dokladů o jejím
pořizování u obce Drahotěšice;
2.
vyhotovení a poskytnutí
dokumentací
Změna č.2 ÚPNSÚ Drahotěšice,
opatienych
záznamem
o účinnosti příslušnému
stavebnímu
úřadu, úřadu
územního plánování a krajskému úřadu;
zveřejnit, způsobem umožňujícím dálkový přístup, údaje o vydané Změně č.2 ÚPNSÚ
Drahotěšice Itttp://www.drahotesice.cz.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání aktualizace cen za samovýrobu
majetku obce Drahotěšice

dřeva v lesích v

Předsedající přečetl návrh aktualizace cen za samovýrobu dřeva v lesích, které jsou v majetku
obce Drahotěšice. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje ceny za samovýrobu
Drahotěšice za následujících podmínek:
1)

2)

Samovýroba
- užitkové
- užitkové
- úmyslná

dřeva v lesích, které jsou majetkem

užitkového dřeva
z nahodilé těžby do 5 m3
z nahodilé těžby nad 5 m3
těžba mýtní - (pouze schválená zastupitelstvem)

Samo výroba palivového dřeva
- palivové dřevo do 15prm množství (prostorový metr)
- palivové dřevo nad 15prm množství (prostorový metr)

obce

300,- Kč 1m3
600,- Kčlm3
1000,- Kč I m3

100,- Kč I m3
250,-Kč 1m3

Množství dřeva bude pro samovýrobce za jeden kalendářní rok. OZ pověřuje starostu a
místostarostu rozhodnutím o přidělení samovýroby ve spolupráci s obecním hajným
v případě, že žadatelem o samo výrobu dřeva bude osoba, která nemá trvalé bydliště obce
Drahotěšice. Zájemce o samovýrobu složí před jejím přidělením zálohu 1 000,- Kč do
pokladny OÚ. Z této částky bude posléze odečtena částka za vytěženě dřevo. Bez složení této
částky samovýroba dřeva žadateli přidělena nebude.
Těžba, přiblížení a úklid bude vždy na náklady samovýrobce.
Obecní zastupitelstvo ve výjimečných situacích schválí cenové změny časově limitované.
Účinnost tohoto opatřeníje od 10. února 2011.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Seznámení se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci
Drahotěšice za rok 2010
Předsedající seznámil přítomné se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Drahotěšice za rok
2010.

*

*

*

Bod 7. - Projednání žádosti o prodej pozemku parc.č. 2011/2 společnosti
Gentley a.s.
Vlastník stavby "Fotovoltaická elektrárna Ševětín, k.ú Ševětín a Drahotěšice" podal žádost o
prodej pozemku parc.č. 2011/2 v k.ú. Drahotěšice, který je ve vlastnictví obce Drahotěšice.
Rozloha pozemku je 1298 m2. Předsedající dal hlasovat o prodeji pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 2011/2 v k.ú Drahotěšice společnosti
Gentley a.s. za cenu 324.500,- Kč, tj. 250,- Kč za 1 m2. Dále schvaluje, že společnost
Gentley a.s. za uzaěeni věcného břemene zaplatí obci Drahotěšice jednorázovou částku
10.000,- Kč. Veškeré další právní úkony bude hradit firma Gentley a.s.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Zaujmutí stanoviska k vydávání tiskoviny "Drahotěšický drak"
a návrh starosty byl program rozšířen o tento bod.
Předsedající přečetl OZ stanovisko a dalo něm hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo se distancuje od anonymně vydávané tiskoviny" Drahotěšicky drak" a s jeho
formou a obsahem nemá nic společného.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 9. - Různé
•
•
•
•
•

Starosta informoval OZ o tom, že uzavřel s paní Můglovou nájemní smlouvu na
pronájem prodejny potravin
Starosta informoval OZ o průběhu zpracování nového územního plánu. Ing. arch.
Kneisel zatím zpracoval pouze problémový výkres.
Paní Vavříčková podala návrh o instalaci vývěskové skříně u 8 nových RD. Starosta
požádá pana F. Kubeše o její výrobu.
Starosta informoval OZ o nutnosti vymalovat chodbu v obecní hospodě. Pan Lískovec
zpracuje finanční nabídku.
Paní Vavříčková podala žádost o vymalování místnosti mateřského centra Drahoušci.
Pan Lískovec zpracuje finanční nabídku.

*

*

*

Bod 10. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

*

*

*

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za
zasedání.
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20.15 hodin. ukončil

