Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 23.11. 2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Kyrianová, Kubešová
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 paní
Kubešovou.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Návrh programu byl rozšířen o body:
- Schválení smlouvy na dopravu obědů mezi Městysem Dolní Bukovsko a Obcí Drahotěšice
- Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací
dokumentace ve správním území obce Drahotěšice
- Oznámení o prodeji nemovitosti na pozemku č.81/4 v k.ú. Drahotěšice
- Návrh vodného a stočného na rok 2012
- Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2011
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 návrhu smlouvy mezi provozovatelem FVE Ševětín Gentley a.s. a Obcí
Drahotěšice
5. Projednání návrhu smlouvy mezi firmou Garanta CZ a.s. a Obcí Drahotěšice
6. Schválení prodeje pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR v k.ú. Drahotěšice
7. Projednání smlouvy na zřízení věcného břemene mezi firmou E.ON Distribuce, a.s. a
Obcí Drahotěšice
8. Schválení koupě pozemku č.309119 v k.ú. Drahotěšice
9. Schválení smlouvy na dopravu obědů mezi Městysem Dolní Bukovsko a Obcí
Drahotěšice
10. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací
dokumentace ve správním území obce Drahotěšice
11. Oznámení o prodeji nemovitosti na pozemku č.81/4 v k.ú. Drahotěšice
12. Návrh vodného a stočného na rok 2012
13. Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2011
14. Různé
15. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

*
Bod 3. - Kontrola plnění programu

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

z minulého zasedání OZ

Předsedající konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

*

*

*

Bod 4. - Projednání návrhu smlouvy mezi provozovatelem
Gentley a.s. a Obcí Drahotěšice

FVE Ševětín

Starosta informoval OZ o spolupráci Obce Drahotěšice s firmou Gentley a.s., neboť pro
provoz FVE jsou současně využívány i její pozemky. Tato spolupráce s provozovatelem FVE
by měla trvat po celou dobu provozu, tj. 25 let, po celou dobu bude firma Gentley přispívat do
obecního rozpočtu částku 250.000,- Kč ročně.
Předsedající dal hlasovat o návrhu smlouvy.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním návrhu smLouvy o spoLupráci mezi GentLey a.s. a Obcí Drahotěšice a
současně pověřuje starostu k jejímu podpisu
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 5. - Projednání návrhu smlouvy mezi firmou Garanta CZ a.s. a Obcí
Drahotěšice
Starosta seznámil OÚ s mandátní smlouvou mezi společností Garanta a.s. a Obcí Drahotěšice.
Tato firma zajišťuje dotační tituly.
Předsedající dal hlasovat o návrhu smlouvy.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem smlouvy a pověřuje starostu jejím podepsáním.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Schválení prodeje pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR v k.ú.
Drahotěšice
Starosta informoval OZ o prodeji pozemků pro stavbu dálnice D3. Jedná se o pozemky p.č.
436/11,436/9,436/10,436/12,449/7,449/9,2007/3,
2007/4, 2007/5.
Předsedající dal hlasovat o prodeji pozemků pro výstavbu dálnice.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje prodej pozemků p.č. 436/11, 436/9, 436/10, 436/12, 449/7, 449/9, 2007/3,
2007/4,2007/5 za cenu 737.500,- Kč a pověřuje starostu k podepsání kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 7. - Projednání smlouvy na zřízení věcného břemene mezi firmou
E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Drahotěšice
Starosta informoval OZ o zřízení věcného břemene mezi obcí Drahotěšice a E.ON Distribuce
a.s. na parc.č. KN 2043/1, 2043/15 a 2004/2 v k.ú. Drahotěšice za celkovou částku 1.500,- Kč.
Předsedající dal hlasovat o schválení smlouvy.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním smlouvy na zřízení věcného břemene mezi firmo u E.ON Distrubuce
a Obcí Drahotěšice.
OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 5

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 8. - Schválení koupě pozemku č. 309/19 v k.ú. Drahotěšice
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 místostarosty s paní Kovářovou, kde
bylo dohodnuto odkoupení 60 m2 za cenu 250,- Kč/ m2.
Předsedaj ící dal hlasovat o koupi 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 k vypracování smlouvy o koupi pozemku.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 9. - Schválení smlouvy na dopravu obědů mezi Městysem Dolní
Bukovsko a Obcí Drahotěšice
Předmětem této smlouvy je úhrada za spotřebované pohonné hmoty při dopravě a rozvozu
obědů z Dolního Bukovska do obce Drahotěšice v částce 1.000,- Kč měsíčně s účinností od
1.1.2012.
Starosta výše uvedenou smlouvu přečetl a dalo ní hlasovat.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním smlouvy na dopravu obědů mezi Městysem Dolní Bukovsko a Obcí
Drahotěšice a současně pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 7 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 10. - Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování
územně plánovací dokumentace ve správním území obce
Drahotěšice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice
I.

určuje
zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování
územně plánovací
dokumentace ve správním území obce Drahotěšice dle § 47 odst. (1), § 47 odst. (4), § 49
odst. (1) a § 53 odst. (1) stavebního zákona do konce tohoto volebního období 20102014 p. Josefa Doláka, starostu obce;

I/.

u k I á dá

p. Josefu Dolákovi, starostovi obce,
spolupracovat s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace ve
správním území obce Drahotěšice dle § 47 odst. (1), § 47 odst. (4), § 49 odst. (1) a § 53
odst. (1) stavebního zákona do konce tohoto volebního období 2010 - 201-1.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 11. - Oznámení o prodeji nemovitosti na pozemku č.8114 v k.ú.
Drahotěšice
a OÚ Drahotěšice bylo podáno oznámení o prodeji nemovitosti na pozemku č.8114 v k.ú.
Drahotěšice za cenu 1.490 000,- Kč. Vlastníkem je pan Petr Pánek. Na tento pozemek je
vázáno předkupní právo.
Starosta dal hlasovat o možnosti koupi nemovitosti.
Návrh usnesení:
OZ neuplatňuje piedkupni právo na uvedenou nemovitost.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 12. - Návrh vodného a stočného na rok 2012
Starosta seznámil OZ s návrhem vodného na rok 2012, kde jsou dvě varianty:
1. sazba 25,57 Kč I m' bez DPH, kdy Obec bude dotovat cenu el. energie čerpadel,
2. sazba 30,48 Kč I rrr' bez DPH , kdy cena za m3 bude rozpočtena na odběratele.
Starosta dal hlasovat o možných variantách.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje variantu č.1 pro cenu vodného na rok 2012, t.j. 25,57 Kč / m3 bez DPH.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Bod 13. - Příkaz k provedení inventarizace

Zdrželi se: O

*

k 31.12.2011

Předsedající navrhl do inventarizační komise následující členy:
F. Ročovský - předseda
J. Kubešová - člen
J. Lískovec - člen

Předsedající dal hlasovat o složení inventarizační komise.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje inventarizační komisi ve složení:
F. Ročovský - předseda
J. Kubešová - člen
J. Lískovec - člen
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 14. - Různé
Starosta informoval OZ:
•
o provedené revizi elektrického zařízení
•
pan F. Postl podal na OÚ žádost o souhlas s užíváním pozemku, který je ve vlastnictví
Obce Drahotěšice. OZ vzalo na vědomí s tím, že musí být nejdříve vyjasněny
uživatelské poměry předmětného pozemku.

*

*

*

*

*

*

Bod 15. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za
zasedání.

Zapsal

Oc.\

SVOJI

účast a ve 20.25 hodin ukončil

Zápis ověřili:

L.Pelikán

v. Kyrianová

Schválil:
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