Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 2..UO. 2012 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicich

Přitomni:

Dolák. Kubešová.

Omluveni:
Zapisovatel:

Pelikán

Kyrianová,

Lískovec.

Pelikán, Ročovský,

Trenda

Ověřovatelé: Kubešová, Trenda
Zasedání řidil 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
Trendu.

*

*

a ověřovatelů

pana Pelikána,

*

zápisu

ověřovateli

*

bylo zahájeno

zápisu paní Kubešovou

a pana

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedajici

seznámil přítomné s návrhem
úřední desce. Program byl rozšířen o body:

.. Projednání

programu

dohody o zajištění požadovaného

v souladu

s informací

počtu míst pro umístění

zveřejněnou

dětí v mateřské

na

škole

Ševětín
..
..
..
..
..
..
..

Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání

Předsedající

dodatku č.l smlouvy o poskytnutí grantu (územní plán)
žádosti mysliveckého spolku Drahotěšice pro provozování honitby
proplacení vicenákladů při opravě pláště budovy č.p.36 a kapličky sv. Václava
rozvoje obce a území do roku 2020
návrhu na obměnu počítačů na OÚ Drahotěšice
návrhu na zaměření plynovodu k.ú. Drahotěšice
opravy zdi v obecní hospodě
dal možnost vyjádřit se všem přítomným

a poté dalo návrhu programu

Návrh lIS11esenÍ:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:

hlasovat.

I.

1.
')
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Konrrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky obce Drahotěšice o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování
komunálních odpadů
Projednání návrhu zřízeni věcného břemene na vodovod p. Krajíce
Informace o stavu akcí oprava pláště budovy Obecního domu, oprava sociálního zařízení
v prodejně potravin v Drahotěšicích
Projednání dohody o zajištění požadovaného
počtu míst pro umístění dětí v mateřské
škole Ševětin
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Projednání
Různé
Diskuse

dodatku č.I smlouvy o poskytnutí grantu (územní plán)
žádosti mysliveckého spolku Drahotěšice pro provozování honitby
proplacení vícenákladů
při opravě pláště budovy č.p.36 a kapličky sv. Václava
rozvoje obce a území do roku 2020
návrhu na obměnu počítačů
na OÚ Drahotěšice
návrhu na zaměření plynovodu k.ú. Drahotěšice
opravy zdi v obecní hospodě

Výsledek hlasováni:
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 obecně závazné vyhlášky obce Drahotěšice o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta přečetl OZ text návrhu obecně závazné vyhlášky. OZ navrhuje cenu za svoz
domovního odpadu .500.- Kč za osobu a rok jak pro trvale žijící, tak pro chataře a chalupáře.

Návrlr usnesení:
OZ souhlasí s návrhem obecně závazné vyhlášky obce Drahotěšice o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadli. Cena za rok za svoz domovního odpadu činí 500,- Kč pro každou
osobu.
V)'sledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7
"*

Proti: O

"*

"*

Zdrželi se: O

Bod 5. - Projednání

návrhu zřízení věcného břemene na vodovod p. Krajíce

Z důvodu dokončení vodovodu u p. Krajíce vyplývá nutnost zřízení
Obec Drahotěšice na parcele 309/23 a 2004/2 v k.ú. Drahotěšice.

věcného

břcmene

pro

Návrh llsnesení:
OZ schvaluje záměr zřízení věcného břemene na parcele 309/23 a 2004/2 v k.ú. Drahotěšice
pro Obec Drahotěšice a současně pověřuje starostu jeho vyvěšením na úřední desce.
V)"'sledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

'*

Zdrželi se: O

'*

Bod 6. -Informace o stavu akcí oprava pláště budovy Obecního domu,
oprava sociálního zařízení v prodejně potravin v Drahotěšicích
Starosta informoval
OZ, že práce na opravě pláště budovy
dokončeny, nedostatky byly odstraněny. Taktéž byly dokončeny
zařízení v prodejně potravin.

'*

'*

Obecního
domu byly JIZ
práce na opravě sociálního

'*

Bod 7. - Projednání dohody o zajištění požadovaného
umístění dětí v mateřské škole Ševětín

počtu míst pro

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem Dohody o zajištění požadovaného počtu míst pro umístěni děti
v mateřské škole Ševětín pro školní rok 2012/2013 a zároveň pověřuje starostu podpisem
Dohody.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č• ..:t bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Projednání dodatku č.l smlouvy o poskytnutí grantu (územní
plán)
Starosta informoval
zhotovení ÚP.

OZ o nutnosti prodloužení

smlouvy

o jeden rok na dotaci 40.000,- Kč na

Návrh usneseni:
OZ souhlasi s návrhem dodatku smlouvy o poskytnutí grantu a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 9. - Projednání žádosti mysliveckého
provozování honitby
V příštím roce končí desetiletá
spolku Drahoiěšice - Radonice.

smlouva

spolku Drahotěšice

na pronájem

obecních

pro

pozemků

mysliveckému

Návrh usnesení:
OZ souhlasí. aby Obec Drahotěšice byla i nadále členem honebního společenství a aby
poskytla mysliveckému spolku Drahotěšice - Radonice pronájem obecních pozemků.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

*

Bod 10. - Projednání proplacení vícenákladů
č.p.36 a kanličky sv. Václava

při opravě

pláště budovy

Starosta informoval OZ o provedených vícepracích při opravě pláště budovy Obecního domu
a kapličky sv. Václava. Podrobnou cenovou kalkulaci navýšení předal na OÚ Drahotěšice
Ing. Briezstienský. Vícenáklady na opravu budovy Obecního domu činí 95.099,- Kč bez
DPH, na opravu kapličky 39.480,- Kč bez DPH.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s proplacením částky 95.099,- Kč bez DPH a částky 39.480,- Kč bez DPH firmě
Brieistiensky S.I:0. za vícepráce při opravě pláště budovy Obecního domu a opravě kapličky
sv. Václava.
Výsledek

Usnesení

hlasování:
7 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

Č.

;.;

Bod 11. - Projednání

*

rozvoje obce a území do roku 2020

Návrh usnesení:
OZ narhuje zahrnout do programu rozvoje obce a území do roku 2020:
Rekonstrukce fotbalového hřiště, rekonstrukce obecních komunikaci, oprava polních cest,
zhotovení obecní kanalizace včetně čoi:
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 8 bylo schváleno.

Pro: 7

;.;

Proti: O

;.;

*

Zdrželi se: O

Bod 12. - Projednání

návrhu na obměnu počítačů na OÚ Drahotěšice

Z důvodu zastarale výpočetní techniky je nutno zakoupit
systému. Předpokládaná cena je cca 30.000,- Kč.
Návrh llsneseni:
OZ souhlasí s nákupem vypočetni techniky a softwarového
včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Pro: 7

-I<

Proti: O

-I<

2ks počítačů

včetně

operačního

vybavení v ceně cca 30.000,- Kč

Zdrželi se: O

-I<

Bod 13. - Projednání návrhu na zaměření plynovodu k.ú. Drahotěšice
OÚ Drahotěšice zjistil. že po kolaudaci plynovodu v k.ú. Drahotěšice
zaměření. Z tohoto důvoduje nutno v příštím roce plynovod zaměřit.

Návrh usnesení:
OZ souhlasi se zaměřením plynovodu
jednání.
V)'sledek hlasování:
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

v k.ú. Drahotěšice

Pro: 7

-I<

Bod 14. - Projednání

Proti: O

*

nebylo provedeno

jeho

a pověřuje starostu k dalšímu

Zdrželi se: O

;,

opravy zdi v obecní hospodě

OZ navrhuje provést opravu zdi a výměnu podhledů v obecní hospodě.
provedení stavebních úprav za účelem vytvoření zasedací místnosti OÚ.

Dále navrhuje

Návrh usneseni:
OZ souhlasi s provedením stavebních úprav za účelem vytvořeni zasedací místnosti OÚ,
s opravou zdi a vyměnou podhledů v obecní hospodě a zároveň pověřuje starostu k dalšímu
jednání.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. II bylo schváleno.

Pro: 7

;,

Proti: O

;,

;,

Zd rželi se: O

Bod 15. - Různé
Starosta informoval

•

OZ o:

stavu vypracování

ÚP Drahotěšice

Bod 16. - Diskuse
ebyly žádné

připomínky.

*
Předsedajicí
zasedání.

poděkoval

všem přítomným

členům

*
za svoji účast a ve 20.30

hodin ukončil

~

Z apsa I:

)~

:L. Pelikán

.

Zápis ověřili:

1. Trenda

, /1
Schvalil,

145. .

1. Dolák - starosta

1. Kubešová

»>.
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,jI;, i .?/"'"

rGl{/l{..Q

~rtl

