Zápis
z mimořádného
zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 25.2.2011 od 17:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová, Kyrianová, Lískovec, Pelikán, Trenda

Omluveni: Ročovský
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Kyrianová, Lískovec
Zasedání řídil starosta obce Josef Dolák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice (dále též jako .zastupitelstvo")
v 17.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

*

*

bylo zahájeno

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem pana Pelikána, ověřovateli zápisu paní Kyrianovou a pana
Lískovce.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Předsedající dal před hlasováním možnost vyjádřit se všem přítomným.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
4. Schválení prodeje a kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2011/2 v k.ú. Drahotěšice
5. Projednání žádosti manželů Slámových o odprodej části pozemku p.č 146/50 v k.ú.
Drahotěšice
6. Různé
7. Diskuse
Výsledek hlasování:

Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

*

*

*

Bod 3. - Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Předsedající konstatoval, že nejsou žádné úkoly, které by měly být splněny do dnešního dne.

*

*

*

Bod 4. - Schválení prodeje a kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2011/2 v
k.ú. Drahotěšice
Vlastník stavby "Fotovoltaická elektrárna Ševětín, k.ú Ševětín a Drahotěšice" podal žádost o
prodej pozemku parc.č. 201112 v k.ú. Drahotěšice, který je ve vlastnictví obce Drahotěšice.
Rozloha pozemku je 1298 m2, cena za m2 je 250,- Kč. Záměr o odprodeji pozemku byl
vyvěšen na úřední desce 10.2.2011.
Předsedající dal hlasovat o prodeji pozemku a kupní smlouvě.
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 1m2• Dále OZ pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání žádosti manželů Slámových o odprodej části pozemku
parc. č. 146/50 v k.ú. Drahotěšice
Paní Slámová poslala na OÚ Drahotěšice žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 146/50
v k.ú. Drahotěšice, která je ve vlastnictví Obce Drahotěšice. Bylo provedeno místní šetření za
účelem zjištění situace.
Předsedající dal hlasovat o záměru odprodání části pozemku.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 146/50 v k.ú. Drahotěšice manželům
Slámovým za podmínky, že bude zachována vzdálenost 4m mezi hranicemi pozemků Č.
121/11 a nově zaměřeným pozemkem pro případný průjezd. Veškeré náklady uhradí
žadatel. Starosta vyvěsí záměr odprodeje na úřední vývěsku.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 6. - Různé
•

Opravuje se cena za samovýrobu
metr, tj.:

dřeva u palivového

dřeva - cena bude za prostorový

palivové dřevo do 15 prm množství (prostorový metr)
palivové dřevo nad 15 prm množství (prostorový metr)
•

100,- Kč / prm
250,- Kč / prm

Starosta informoval OZ o možnosti poskytnutí grantu na návrh územního plánu.
Současně podal informaci, že ing. Třísková
z Magistrátu
Č. Budějovice
odboru
územního plánování poslala zpět podklady pro návrh územního
plánu ing. arch
Kneisllovi. neboť jsou neúplné.
Starosta informoval OZ o tom, že v měsíci březnu proběhne v ČR sčítání lidu. Bližší
informace budou dodány ČSÚ.
Starosta informoval OZ o tom, že čištění koryta řeky Vltavy je zatím odloženo
z důvodů finančních.

•

Rozpočtová změna č.I viz příloha.
Pan Marčík podal výtku, že není rozumět místnímu rozhlasu. Bylo mu sděleno, že
bohužel technicky není možné, aby byla slyšitelnost
100% a aby nebyla "hluchá
místa".
Panem Marčikern byl podán návrh na opatření závěsů v kulturní místnosti OÚ. OZ mu
dalo souhlas a pověření k předložení cenové nabídky.
Pan Lískovec nastoupí k vymalování chodby obecní hospody v 1. polovině března,
cena bude do 10.000,- Kč.

•

•
•

Bod 7. - Diskuse
ebyly žádné připomínky.

*
Předsedajicí
zasedání.

Zapsal:

poděkoval
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