Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 14.12.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Kyrianová, Lískovec
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
Lískovce.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Návrh programu byl rozšířen o body:
- Projednání žádosti pana Františka Postla o pronájem obecního pozemku
- Vznesení námitky starosty k přijatým opatřením k nápravě chyb uvedených ve zprávě o
přezkumu hospodaření za rok 2010
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 rozpočtu obce Drahotěšice na rok 2012
5. Projednání návrhu darovací smlouvy mezi Svazkem obcí Veselsko a Obcí Drahotěšice

6. Projednání dodatku č.1 nájemní smlouvy mezi Obcí Drahotěšice a nájemkyní místní
prodejny potravin paní Muglovou
7. Projednání provozního řádu veřejného dětského hřiště v Drahotěšicích
8. Projednání žádosti pana Františka Postla o pronájem obecního pozemku
9. Vznesení námitky starosty k přijatým opatřením k nápravě chyb uvedených ve zprávě o
přezkumu hospodaření za rok 2010
10. Různé
11. 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 návrhu rozpočtu obce Drahotěšice na rok 2012
Předsedající požádal pana Pelikána, aby seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce
Drahotěšice na rok 2012. Bylo konstatováno, že návrh rozpočtu je nevyrovnaný - přebytkový
v částce 322.100,- Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem
přítomným.
Předsedaj ící dal hlasovat o návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2012 (příloha č. 1) :
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání návrhu darovací smlouvy mezi Svazkem obcí Veselsko
a Obcí Drahotěšice
OZ bylo seznámeno s darovací smlouvou mezi DSO Veselsko a Obcí Drahotěšice, kdy je
Obci Drahotěšice přenecháván následující majetek:
informační tabule, 8 ks laviček, 8 ks odpadkových košů a kolostav, vše v celkové hodnotě
108.996,50- Kč.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem darovací smlouvy a s přenecháním
v celkové výši 108.996,50- Kč.
OZ pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

majetku

od DSO Veselsko

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Projednání dodatku č.l nájemní smlouvy mezi Obcí Drahotěšice a
nájemkyní místní prodejny potravin paní Miiglovou
Starosta informoval OZ o dodatku k nájemní smlouvě mezi Obcí Drahotěšice a paní Renatou
Můglovou jako nájemkyní místní prodejny potravin. Nájemné je stanoveno ve výši 100,- Kč
měsíčně. Nájemní poměr je uzavřen od 1.1.2012 na dobu neurčitou.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním dodatku č.1 nájemní smlouvy mezi Obcí Drahotěšice a nájemkyní
místní prodejny potravin paní Můglovou.
OZ pověřuje starostu k podpisu dodatku smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

Zdrželi se: O

*

*

Bod 7. - Projednání provozního řádu veřejného dětského hřiště v
Drahotěšicích
Starosta informoval OZ o provozním řádu veřejného dětského hřiště v obci Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním provozního řádu.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Bod 8. - Projednání
pozemku

Proti: O

*

žádosti pana Františka

Zdrželi se: O

*

Postla o pronájem obecního

a ou Drahotěšice podal pan František Postl, bytem Jubilejní 79, Č. Budějovice žádost o
pronájem části plochy parc.č. 1138/1 o výměře 2 ha. Požadovanou plochu bude využívat
výhradně pro zemědělské účely.
Předsedající dal hlasovat o záměru pronájmu části pozemku.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem pronájmu části obecního pozemku parc.č. 1138/1 o výměře 2 ha
panu Františku Postlovi. Pozemek bude výhradně k zemědělskému využiti
OZ pověřuje starostu vyvěšením záměru pronájmu části pozemku na úřední desku.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 9. - Vznesení námitky starosty k přijatým opatřením k nápravě chyb
uvedených ve zprávě o přezkumu hospodaření za rok 2010
Návrh usnesení:
OZ přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků - při prodeji pozemku se bude postupovat
podle zákona, dokladová inventura bude vždy doložena doklady.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 9. - Různé
Starosta informoval OZ:
•
o podepsání smlouvy mezi Gentley a.s. a Obcí Drahotěšice
•
s programem obnovy venkova obce Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zněním programu venkova obce Drahotěšice.
OZ pověřuje starostu podpisem programu.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 10. - Diskuse
ebyly žádné připomínky.

*

*

*

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za
zasedání.

Zapsal
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účast a v 19.40 hodin. ukončil

Zápis ověřili:

L. Pelikán

v. Kyrianová
J. Lískovec
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