Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 21.3. 2012 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová,

Kyrianová,

Lískovec,

Pelikán, Ročovský,

Trenda

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Trenda. Kyrianová
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
Kyrianovou.

pana Pelikána,

*

ověřovateli

*

zápisu pana Trendu a paní

*

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

v souladu

s informací

zveřejněnou

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
1.
'")
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Projednání provedení přeložky vodovodu p. Krajíc, p. Mach
Projednání provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Projednání provedení rekonstrukce elektrické instalace v kabinách
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

u fotbalového

Zdrželi se: O

hřiště

na

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

*

*

*

Bod 4. - Projednání provedení přeložky vodovodu p. Krajíc, p. Mach
Firma Stavitelství Lískovec s.r.o. podala cenovou kalkulaci na provedení přeložky vodovodu
k domu p. Macha a p. Krajíce. Celková kalkulační cena činí 126.144,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí, aby přeložku vodovodu k domu p. Macha a p. Krajíce provedla firma
Stavitelství Lískovec s.r.o. v částce 126.144,- Kč včetně DPH.
OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Drahotěšice
Firma Ray Electric s.r.o. předala cenovou kalkulaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v
částce 357.840,- Kč včetně DPH. a tuto rekonstrukci byla již podána firmou Garanta žádost
o dotace.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s výměnou stávajících svítidel veřejného osvětlení firmou Ray Electric s.r.o. v
celkové ceně 357.840,- Kč včetně DPH.
OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení
3 bylo schváleno.

Proti: O

Pro: 7

Zdrželi se: O

č,

*

*

*

Bod 6. - Projednání provedení rekonstrukce elektrické instalace v kabinách
u fotbalového hřiště
Firma Ray Electric s.r.o. předala cenovou kalkulaci na rekonstrukci elektrické instalace v
kabinách u fotbalového hřiště. Celková částka je 120.000,- Kč včetně DPH.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s provedením rekonstrukce elektrické instalace v kabinách
hřiště firmou Ray Electric s.r.o. v celkové ceně 120.000,- Kč včetně DPH.
OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání.

u fotbalového

Výsledek hlasování:
Usnesení č ...• bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Různé
Starosta informoval OZ:
ú
Firma ČEV AK provedla vyúčtování dle smlouvy o nájmu a provozování
veřejného
vodovodu. Z ní vyplývá nutnost uhradit částku 19.023,- Kč bez DPH za náklady na
spotřebovanou elektrickou energii.

Návrh usnesení:
OZ souhlasi s platbou částky 19.023,- Kč bez DPH za spotřebovanou elektrickou energii.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: O
Zdrželi se: O
Usnesení Č. 5 bylo schváleno.
•

O žádosti o finanční příspěvek

Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zaplacenim finančniho
Výsledek hlasování:
Usneseni Č. 6 bylo schváleno.

pro dětské Baby boxy.

příspěvku v částce 1.000,- Kč na dětské Baby boxy.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

Paní Šulcová
vznesla dotaz, zda by bylo možné dát elektrické vedení poblíž jejího
domu do země. Bylo jí odpovězeno, že toto je v kompetenci firmy EON.
Z řad občanů byla vznesena připomínka k nepořádku na pozemku p. Klinera. Po
rozpravě bylo domluveno, že starosta vstoupí v jednání s p. Klinerem za účelem
domluvy.

Bod 9. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

*
Předsedajíci

poděkoval

všem přítomným

ZaSedái10c,
Zapsal:

,

členům

*
za svoji účast a ve 20.15

Zápis ověřili:

L. Pelikán

1. Trenda
V, Kyrianová
,.r

/"'i

L..S

Schválil: : .. :
:
.I. Dolák - starosta

.

hodin ukončil

