Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 8.2. 2012 od 19:00 hodin v budovč Obecního úřadu v Drahotčšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová,

Kyrianová,

Pelikán, Ročovský,

Lískovec,

Trendu

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Lískovec. Trenda
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").

*

Bod 1. - Určení zapisovatele
Starosta určil zapisovatelem

*

*

a ověřovatelů

pana Pelikána,

*

zápisu

ověřovateli

*

bylo zahájeno

zápisu pana Lískovce

a pana Trendu.

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu
úřední desce a dalo návrhu programu hlasovat.

v souladu

s informací

Návrh uS1leseI1Í:
Zastupitelstvo obce Drab otěšice schvaluje následujici program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
4. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2011
5. Projednání žádosti p. Kantora o odprodej části pozemku parc. Č. 2043/16
6. Schválení prodeje pozemku p. Valešovi
7. Schválení žádosti p. Postla o pronájem části pozemku

8.

Různé

9. Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

zveřejněnou

na

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

*

*

*

Bod 4. - Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2011
Starosta seznámil přítomné se zprávou Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Drahotěšice
za rok 2011. OZ bere tuto informaci na vědomí.

*

*

*

Bod 5. - Projednání žádosti p. Kantora o odprodej části pozemku parc. č.
2043/16
a oú Drahotěšice podal pan Milan Kantor, bytem U Cihelny 244, Dolní Bukovsko žádost o
koupi obecního pozemku parc. č. 2043/16 a části pozemku pč. 2043/1 v k.ú. Drahotěšice. Na
části pozemku č. 2043/1 stojí sloup elektrického vedení veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2043/16 a části pozemku parc. č. 2043/1
panu Kantorovi.
OZ pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje části pozemku na úřední desku.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Schválení prodeje pozemku p. Valešovi
Pan Miroslav Valeš poslal na OÚ Drahotěšice žádost o odkoupení pozemku parc. č. 461/16
v k.ú. Drahotěšice, který je ve vlastnictví Obce Drahotěšice. Záměr o odprodeji pozemku byl
řádně vyvěšen na úřední desce.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 461/16 o výměře 71 m2 v k.ú. Drahotěšice panu
Valešovi. Cena za m2 bude 250,- Kč.
OZ pověřuje starostu vypracováním kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 7. - Schválení žádosti p. Františka

Postla o pronájem části pozemku

Na OÚ Drahotěšice

podal pan František Postl, bytem Jubilejní 79, Č. Budějovice žádost o
pronájem části plochy parc.č. 1138/1 o výměře 2 ha. Záměr o pronájmu části pozemku byl
řádně vyvěšen na úřední desce.

Návrh usnesení:
OZ schvaluje žádost pana Františka Post/a o pronájem části obecního pozemku parc.č.
J 138/1 o vyměre 2 h a. Cena za pronájem bude 300,- Kč / ha a rok, t.j. celkem 600,- Kč
ročně. Pozemek bude sloužit výhradně k zemědělskému využití.
OZ pověřuje starostu vypracováním smlouvy o pronájmu.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

Zdrželi

se: O

*

Bod 8. - Různé
Starosta informoval OZ:
•
Firma Mane provede finanční rozpočet na částečné zateplení a opravu fasády OÚ,
opravu plotu a kapličky. OZ bere informaci na vědomí a pověřuje starostu k dalšímu
jednání.
•
•
•

O
O
O
O
O

vypracované žádosti o dotaci na veřejné osvětlení firmou Garanta.
možnosti získání dotace na opravu kapličky.
možnosti získání dotace na radar pro měření rychlosti vozidel.
zaslání připomínek Magistrátu města Č. Budějovice k novému ÚP .
výsledku finanční kontroly, kterou provedl Krajský úřad Č. Budějovice

na OÚ

v Drahotěšicích.
O výsledku kontroly hospodaření

v obecních lesích.
O nutnosti vypracovat smlouvy na stočné pro majitele
vědomí a pověřuje starostu k vypracování smluv.

8 RD. OZ bere informaci na

Bod 9. - Diskuse
Nebyly žádné připorninkv.

*
Předsedající

poděkoval

ZaSCdátli

Zapsal:

všem přítomným

členům

za
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