Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 30.1. 2013 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Kubešová, Kyrianová
Zasedání řídil starosta obce JosefDolák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice (dále též jako .zastupitelstvo'')
Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

*

*

bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem

pana Pelikána, ověřovatele zápisu paní Kubešovou a Kyrianovou.
*
*
*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
Předsedaj ící dal možnost vyjádřit se všem přítomným a poté dalo návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedáni:

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1. Schválení programu
2. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
3. Projednání návrhu smlouvy o dílo mezi Obcí Drahotěšice a Ing. Arch. Petrem Žížalou (ÚP obce
Drahotěšice)
4. Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí ve věci věcného břemene mezi Obcí Drahotěšice a
E.O Distribuce a.s.
5. Různé
6. 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 smlouvy o dílo mezi Obcí Drahotěšice a Ing.
Arch. Petrem Žížalou (ÚP obce Drahotěšice)
Z důvodu vypovězení smlouvy zadavateli ÚP Ing. Arch. Kneiselovi je nutné dořešit dopracování územního
plánu pro obec Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem smlouvy
dilo mezi Obcí Drahotěšice a Ing. Arch. Žížalou na dopracování
Drahotěšice v ceně 136.730,- Kč včetně DPH.
OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.

°

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

ÚP obce

Zdrželi se: O

*

*

Bod 5. - Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí ve věci věcného
břemene mezi Obcí Drahotěšice a E.ON Distribuce a.s.
Z důvodu zřízení a provozování distribuční soustavy na pozemku parc.č. 449/1 v k.ú. Drahotěšice je
nutno pro firmu E.ON Distribuce a.s. zřídit věcné břemeno.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem smlouvy
smlouvě budoucí ve věci věcného břemene mezi Obcí Drahotěšice a E.ON
Distribuce a.s.
Věcné břemeno bude zřízeno pro firmu E.ON Distribuce a.s. na pozemek parc.č. 449/1 v k.ú. Drahotěšice.
OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.

°

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Výpomoci Městyse D. Bukovsko posypem místních komunikací v zimních měsících
•
Návrhu nové licence firmě Jihotrans a.s. na provozování veřejné linkové dopravy (nové
licence budou beze změn)
•
O zprávě revizní skupiny DSO Veselsko
•
Seznámil s informacemi o údajích k dani z nemovitosti na zdaňovací období roku 2013
pro obec Drahotěšice
•
Seznámil se zprávou o bezpečnostní situaci v obci Drahotěšice.
OZ vzalo všechny zprávy a informace na vědomí.
*

*

*

Bod 7. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
*

*

*
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