Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 20.3. 2013 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

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

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Lískovec, Trenda
Zasedání řídil starosta obce Josef Dolák

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, ověřovateli zápisu pana Lískovce a Trendu.
*
*
*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Program byl rozšířen o body:.
-

Schvalování rozpočtových opatření

Předsedající dal možnost vyjádřit se všem přítomným a poté dalo návrhu programu hlasovat.
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 o vyjádření ke kupní smlouvě p. Briezstienského
v k.ú. Drahotěšice
4 .. Schvalování rozpočtových opatření
5. Různé
6. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. t bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

na pozemek parc.č. 528/5

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

Bod 4. - Projednání žádosti o vyjádření ke kupní smlouvě p.
Briezstienského na pozemek parc.č. 528/5 v k.ú. Drahotěšice
Na OÚ Drahotěšice doručili manželé František a Šárka Briezstienští žádost o vyjádření ke kupní smlouvě
na pozemek parc.č. 528/5 v k.ú. Drahotěšice. Tuto parcelu mají v úmyslu odprodat, Obec Drahotěšice
má na tento pozemek předkupní právo.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s prodejem parcely parc.č. 528/5 v k.ú. Drahotěšice, jejímž vlatnikem jsou František
Brienzstienštť. Obec Drahotěšice se vzdává piedkupniho práva na tento pozemek.

Pro: 7

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Zdrželi se: O

Proti: O

*

*

a Šárka

*

Bod 5. - Schvalování rozpočtových opatření
Návrh usnesení:
OZ pověřuje starostu ke schvalování
na vědomí.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

rozpočtových opatření se zpětnou platností od ledna 20/3. Starosta bere

Pro: 7

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 6. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Provedeném zaměření věcného břemene na plyn v k.ú. Drahotěšice
•
Nové smlouvě s firmou Eko-Kom v oblasti odpadového hospodářství
•
Dohodě o výpomoci městyse Dolní Bukovsko při zimní údržbě místních komunikací
v obci Drahotěšice.

Návrh usnesení:

OZ pověřuje zastupitele F. Ročovského k vyžadování služby. Pan Ročovský bere na vědomí.
Výsledek hlasování:
Usnesení
4 bylo schváleno.
ě.

Pro: 7

Proti: O

Zd rželi se: O

•

o nutnosti pořízení znaleckého posudku na vzrostlé stromy pro účely kácení v obci
Drahotěšice. Místostarosta se spojí s příslušným odborníkem z Magistrátu Č. Budějovice.
Místostarosta bere na vědomí.
OZ vzalo všechny zprávy a informace na vědomí.
*

*

*

Bod 7. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
*

*

*

L. Pelikán
J. Lískovec
J. Trenda

1. Dolák - starosta

