Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 19.10.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová,

Kyrianová, Pelikán, Trenda

Omluveni: Lískovec, Ročovský
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
Trendu.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. ávrh programu byl rozšířen o body:
- Odsouhlasení smlouvy na výstavbu dětského hřiště
- Vypracování žádosti na dotaci veřejného osvětlení firmou Garanta
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 2 ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
4. Projednání záměru obce ve věci prodeje pozemků pro výstavbu dálnice D3 Č. Budějovice
- Praha
5. Projednání záměru prodeje části pozemku p.č. 461/1 p. Munzimu

6. Informace zjednání starostů DSO Veselsko
7. Odsouhlasení smlouvy na výstavbu dětského hřiště
8. Vypracování žádosti na dotaci veřejného osvětlení firmou Garanta
9. Různé
10. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 5

*

Bod 3. - Kontrola plnění programu

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

z minulého zasedání OZ

Předsedající konstatoval. že všechny úkoly byly splněny.

*

*

*

Bod 4. - Projednání záměru obce ve věci prodeje pozemků pro výstavbu
dálnice D3 Č. Budějovice - Praha
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. Jedná se o pozemky p.č. 436/11, 436/9, 436/10, 436/12, 449/7,
449/9,2007/3,2007/4,2007/5.
Tato cena vychází ze znaleckého posudku č.33/2011 aje horní hranicí dle zákona Č. 151/1997
Sb. o oceňování majetku (při způsobu využití pozemku dálnicí). V případě nesouhlasu
s uvedenou cenou budou tyto pozemky vyvlastněny.
Předsedající dal hlasovat o záměru prodeje pozemků pro výstavbu dálnice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem prodeje pozemků o celkové výměře 7.376 ml za celkovou cenu
737.600,- Kč.

OZ pověřuje starostu k vyvěšení záměru prodeje na úřední desku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 5

*

Bod 5. - Projednání
Munzimu

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

záměru prodeje části pozemku p.č. 461/1 panu

Pan Munzi poslal na OÚ Drahotěšice žádost o odkoupení části pozemku parc. Č. 461/1 v k.ú.
Drahotěšice, který je ve vlastnictví Obce Drahotěšice. Na výše uvedené žádosti však nebylo
vyspecifikováno, o jakou část pozemku se jedná.
Z tohoto důvodu nemůže být žádost pana Munziho projednaná.

*

*

*

Bod 6. - Informace z jednání starostů DSO Veselsko
Starosta informoval OZ o proběhlém jednání starostů DSO Veselsko, kde byly projednávané
především různé dotační tituly.

*

Bod 7. - Odsouhlasení

*

*

smlouvy na výstavbu dětského hřiště

Starosta informoval OZ, že byla vypracovaná smlouva na výstavbu dětského hřiště firmou
Václav Vaněk. Cena z původních 199.599,- Kč včetně DPH byla navýšena na cenu 220.535,z důvodu nutnosti zhotovení nové houpačky a provedení zemních prací.
Předsedající dal hlasovat o schválení smlouvy.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním smlouvy na výstavbu dětského hřištěfirmou
částce 220.535,- Kč včetně DPH.
OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 5

*

Bod 8. - Vypracování

Proti: O

*

Václav Vaněk v celkové

Zdrželi se: O

*

žádosti na dotaci veřejného osvětlení firmou Garanta

Starosta informoval OZ o možnosti výměny veřejného osvětlení za LED diodové s použitím
dotace z "Programu obnovy vesnice". Maximální výše dotace může být poskytnuta v částce
200.000,- Kč. V této souvislosti nabídla firma Garanta vypracování žádosti o dotaci za cenu
cca 10.000,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o vypracování žádosti na dotaci.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s vypracováním žádosti o dotaci na veřejné osvětlení firmou
cca 10.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti: O

Pro: 5

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 9. - Různé
Starosta informoval OZ:
•
o probíhajícím schvalování ÚP Drahotěšice
•
zemní práce pro výstavbu dětského hřiště začnou 23.10.

Garanta v ceně

•

byla podepsaná smlouva na dotaci na výstavbu dětského hřiště v částce 170.000,- Kč
firmou ČEZ. Starosta informovalo našich závazcích, psaných ve smlouvě

*

*

*

*

*

*

Bod 13. - Diskuse
ebyly žádné připomínky.

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za
zasedání.

SVOJI

účast a v 19.35 hodin. ukončil

Zápis ověřili:

Zapsal:
L. Pelikán
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/

,.

Schválil:

J. Trenda

/

:10
~,fo c '/

~

1/7

1. Dolák - starosta

.~;ť;.

.

