Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 11.7. 2012 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Trenda, 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 pana Trendu a paní
Kubešovou.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přitomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Předsedající dal před hlasováním možnost vyjádřit se všem přítomným a poté dal hlasovat o
návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1. Schválení programu
2. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
3. Projednání žádosti p. Petra Munziho o odkoupení části pozemku parc.č. 461/1 a 461/2
v k.ú. Drahotěšice
4. Projednání žádosti p. Josefa Trendy o odkoupení části pozemku parc.č. 20/3 v k.ú.
Drahotěšice
5. Projednání proplacení příspěvku na DSO Veselsko
6. Projednání darovací smlouvy od firmy ČEZ a.s. na rekonstrukci kapličky v obci
Drahotěšice

7. Různé
8. 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 žádosti p. Petra Munziho o odkoupení části pozemku
parc.č. 461/1 a 461/2 v k.ú. Drahotěšice
Na OÚ Drahotěšice podal pan Petr Munzi žádost o koupi části obecního pozemku parc.č.
461/1 a parc.č. 461/2 v k.ú. Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 461/1 a parc.č. 461/2 panu Petru
Munzimu.

OZ pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje části pozemků na úřední desku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání žádosti p. Josefa Trendy o odkoupení části pozemku
parc.č. 20/3 v k.ú. Drahotěšice
a OÚ Drahotěšice podal pan Josef Trenda žádost o koupi části obecního pozemku parc.č.
20/3 v k.ú. Drahotěšice. Jedná seo pruh v šířce cca 2 m a délce cca 30 m.
a této parcele stojí nemovitost s č.p. 119, kterou vlastní firma Agrospol S.r.o. Bylo
provedeno místní šetření za účasti jednatele společnosti Ing. Jozy, který při prohlídce
prohlásil, že o pozemek zájem nemají ajejim lhostejno, zda bude část pozemku prodána.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parc.č. 20/3 panu Josefu Trendovi.
oz pověřuje starostu vyvěšením záměru prodeje části pozemků na úřední desku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 6. - Projednání proplacení příspěvku na DSO Veselsko
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s proplacenim částky 2.810,- Kč, která slouží jako roční příspěvek na činnost
SDO Veselsko
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 4 bylo schváleno.

Proti: O

Pro: 7

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 7. - Projednání darovací smlouvy od firmy ČEZ a.s. na rekonstrukci
kapličky v obci Drahotěšice
OZ bylo seznámeno se zněním návrhu darovací smlouvy mezi firmou ČEZ a.s a Obcí
Drahotěšice na rekonstrukci kapličky v Drahotěšicích.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem darovací smlouvy a s finančním darem ve výši 40.000,- Kč od firmy
ČEZ a.s. na rekonstrukci kapličky v obci Drahotěšice.
OZ pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
•
•

Schválení závěrečného účtu DSO Veselsko za rok 2011 a seznámil ho se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření
Odeslání objednávky na kancelářský nábytek, který bude objednán v rámci USO
Veselsko a který bude také z tohoto mikroregionu částečně hrazen
V souvislosti s opakovanou průtrží mračen v obci byla nutná oprava hráze rybníka
Husinec a zhotovení několika kanalizačních vpustí (u domu manželů Můglových, nad
domem p. Briezstienského st.). Práce provedla firma Briezstienský s.r.o. Dále bude
nutno pročistit úsek kanalizace od domu p. Maška až k domu p. Nedorosta

Bod 9. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

*
Předsedající
zasedání.
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