Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 29.6.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová, Kyrianová, Lískovec, Pelikán, Ročovský, Trenda

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice (dále též jako .zastupitelsrvo")
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 paní Kyrianovou a pana
Trendu.

*

*

*

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. Projednání a schválení smlouvy o obstarávání činnosti s provozováním čistírny odpadních
vod
5. Schválení příspěvku na činnost DSO Veselsko
6. Projednání poskytnutí finančního příspěvku centru Arpida, o.s.
7. Různé
8. Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: O

Pro: 7

*

*

Zdrželi se: O

*

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. - Projednání a schválení smlouvy o obstarávání činnosti
s provozováním čistírny odpadních vod
Společnost
ČEV AK a.s. provedla
s provozováním čistírny odpadních vod.

zpracování

smlouvy

na

obstarávání

Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním smlouvy na obstarávání činnosti s provozováním
vod a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

činností

čistírny odpadních

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Schválení příspěvku na činnost DSO Veselsko
DSO Veselsko požaduje zaplacení částky 2.700,- Kč jako příspěvek na její činnost za rok
2011. Předsedaj ící dalo schválení příspěvku hlasovat.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s ročním příspěvkem na činnost DSO Veselsko za rok 2011 ve výši 2. 700,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Projednání poskytnutí finančního příspěvku centru Arpida, o.s.
a OÚ Drahotěšice přišla od centra Arpida o.s. Č. Budějovice žádost o posouzení možnosti
finančního daru. Starosta navrhl částku 2.000,- Kč jako možný příspěvek za rok 2011.
Předsedající dal hlasovat o navržené částce.

Návrh usnesení:
OZ schvaluje poskytnutí částky 2.000,- Kč centru Arpida o.s. v Č. Budějovicich
finanční dar a pověřuje starostu k zaslání úředního dopisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

jako

Zdrželi se: O

*

Bod 7. - Různé
•

a OÚ Drahotěšice byla doručena žádost od pana edorosta o zvýšení sazby za sečení
na obecních pozemcích. Jako důvod bylo uvedeno, že částka 500,- Kč za jedno
posečení je neadekvátní vzhledem k pracnosti a nutnosti používat k odvozu trávy
vlastních prostředků. Panem Pelikánem bylo navrženo zvýšit částku na 800,- Kč za
jedno posečení.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje vyplatit částku 800,- Kč za jedno posečení panu Janu Nedorostovi.
Dále pověřuje starostu k vypracování dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. S bylo schváleno.

•

•
•

•

•

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

Na OÚ Drahotěšice byla doručena žádost od rodiny pana Hůlky o odstranění porostu
v místě domu p. Brádleho. Starosta navrhl pro zatím úpravu tůjí prořezem, pověřen
bude pan Bárta. OZ s provedenou úpravou souhlasí.
Starosta informoval OZ o získané dotaci od firmy ČEZ na úpravu dětského hřiště ve
výši 170.000,- Kč.
Architekt Kneissl, pověřený zpracováním nového ÚP oznámil OÚ Drahotěšice, že
někteří občané požadují zakreslení změn do návrhu ÚP. OZ se dohodlo neprojednávat
tyto změny do doby, kdy bude předložena konečná verze k veřejnému projednání.
Starosta informoval OZ, že na konci Švamberské cesty směrem z Drahotěšic na
Švamberk je cesta značně rozbitá a bude nutno ji opravit. Tato část je v katastru obce
Drahotěšice.
Starosta informoval OZ o jednání, které proběhlo minulý týden na centrále firmy ČEZ
v souvislosti se spuštěním fotovoltaické elektrárny a následné další spolupráce.
Konkrétní formy spolupráce budou dohodnuty v měsíci srpnu.

*

*

*

*

*

*

Bod 8. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za
zasedání.
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