Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Kyrianová, Ročovský
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 paní Kyrianovou a pana
Ročovského.

*

*

*

Bod 2. - Schválení program u
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. ávrh programu byl rozšířen o body:
- Projednání prodeje pozemku p. Valeše
- Projednání koupě části pozemku od pí. Kovářové
- Projednání koupě pasportu komunikací
- Oprava komunikace
- Výstavba dětského hřiště
- Projednání prodeje pozemků pro výstavbu dálnice
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 prodeje pozemku pí. Slámové
5. Projednání prodeje pozemku p. Valešovi
6. Projednání koupě části pozemku od pí. Kovářové
7. Projednání koupě pasportu komunikací
8. Oprava komunikace
9. Výstavba dětského hřiště
10. Projednání prodeje pozemků pro výstavbu dálnice
11. Informace o jednání o návrhu spolupráce mezi obcí Drahotěšice a ČEZ
12. Různé
13. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 3. - Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Předsedající konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

*

*

*

Bod 4. - Projednání prodeje pozemku pí. Slámové
Paní Slámová poslala na OÚ Drahotěšice žádost o odkoupení pozemku parc.
Drahotěšice, který je ve vlastnictví Obce Drahotěšice.
Předsedající dal hlasovat o záměru odprodání pozemku.

Č.

146/55 v k.ú.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 146/55 o výměře 78 m2 v k.ú. Drahotěšice paní
Slámové. Cena za m2 bude 250,- Kč. Veškeré náklady uhradí žadatel.
OZ pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání prodeje pozemku p. Valešovi
Pan Valeš poslal na OÚ Drahotěšice žádost o odkoupení pozemku parc. Č. 461/16 v k.ú.
Drahotěšice, který je ve vlastnictví Obce Drahotěšice. Bylo provedeno místní šetření za
účelem zjištění situace.
Předsedající dal hlasovat o záměru odprodání pozemku.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 461/16 o výměře 71 m2 v k.ú. Drahotěšice panu
Valešovi. Cena za m2 bude 250,- Kč. Veškeré náklady uhradí žadatel. Starosta vyvěsí záměr
odprodeje na úřední vývěsku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*
Bod 6. - Projednání

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

koupě části pozemku od pí. Kovářové

Z důvodu přeložky vodovodu k domu p. Macha a p. Krajíce č.p. 107 a 113 musí Obec
Drahotěšice odkoupit část pozemku parc.č. 309/19, jejímž vlastníkem je paní Václava
Kovářová. Za tímto účelem proběhlo jednání starosty a místo starosty s paní Kovářovou, kde
bylo dohodnuto odkoupení 60 m2 za cenu 250,- Kč/ m2.
Předsedající dal hlasovat o záměru koupě části pozemku.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s koupí části pozemku parc.č. 309/19 o výměře 60 m2 v k.ú. Drahotěšice od
paní Kovářové. Cena za m2 bude 250,- Kč.
OZ pověřuje starostu zaměřením a vypracováním smlouvy o koupi pozemku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Bod 7. - Projednání

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

koupě pasportu komunikací

Starosta informoval OZ o možnosti vyhotovení pasportu komunikací v elektronické podobě
firmou Geodata. Cena za zhotovení by byla asi 20.000,- Kč bez DPH.
Předsedající dal hlasovat o vyhotovení pasportu komunikací.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s vyhotovením pasportu komunikací obce Drahotěšice v elektronické podobě.
Pasport vyhotovi firma Geodata za cenu cca 20.00,- Kč bez DPH.
OZ pověřuje starostu vypracováním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Oprava komunikace
Starosta informoval OZ o havarijním stavu části komunikace před domem pana Voldřicha.
Firma Briezstienský předložila na OÚ Drahotěšice nabídku na opravu komunikace v částce
149.591,- Kč bez DPH.

Předsedající dal hlasovat o opravě části komunikace.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s opravou části komunikace před domem pana Voldřichafirmou
za cenu 149.591,- Kč bez DPH.
OZ pověřuje starostu vypracováním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Briezstiensky

Zdrželi se: O

*

Bod 9. - Výstavba dětského hřiště
Starosta informoval OZ, že ve spolupráci s občanským sdružením Drahoušci vybrali firmu
Václav Vaněk na zhotovení dětského hřiště v Drahotěšicích. Cena výstavby hřiště včetně
komponent je 199.599,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o výstavbě dětského hřiště.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s výstavbou nového hřiště, které provede firma
149.591,- Kč bez DPH.
OZ pověřuje starostu vypracováním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Bod 10. -Projednání

Proti: O

*

Václav Vaněk za cenu

Zdrželi se: O

*

prodeje pozemků pro výstavbu dálnice

Starosta informoval OZ, že firma Valbek byla pověřena výkupem pozemků pro stavbu dálnice
D3. Od Obce Drahotěšice žádá výkup 7.376 m2 obecních pozemků za cenu 100,- Kč za m2, tj.
v celkové částce 737.600,- Kč.
OZ s touto částkou nesouhlasí, nebot' je stanovena jednotná cena za pozemky 250,- Kč za m2.
Předsedající dal hlasovat o prodeji pozemků pro výstavbu dálnice.
Návrh usnesení:
OZ nesouhlasí s prodejem pozemků o výměře 7.376 m2 za celkovou cenu 737.600,- Kč.
OZ pověřuje starostu k vypracování odpovědi výše uvedeného znění.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 11. - Informace o jednání o návrhu spolupráce mezi obcí Drahotěšice a
ČEZ

Starosta informoval OZ o jednání obcí Drahotěšice a Ševětín s firmou ČEZ, kde byly
domlouvány konkrétní formy spolupráce v souvislosti se spuštěním fotovoltaické elektrárny.
Firma ČEZ podala návrh, že poskytne obci Drahotěšice částku 250.000,- Kč ročně po dobu 20
let.

*

*

*

Bod 12. - Různé
•
•

Starosta informoval OZ o nutnosti platit 135,- Kč měsíčně za provozování TV
v obecní hospodě
Starosta informoval OZ o možnosti výměny veřejného osvětlení za LED diodové
v případě vyhlášení grantu. Odhadovaná částka by byla 200.000,- Kč + cca 5.000,- Kč
za vypracování projektu.

*

*

*

*

*

*

Bod 13. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a v 19.55 hodin. ukončil
zasedání.
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