Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 15.5. 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 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 paní Kubešovou a Kyrianovou.
*
*
*

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

Posouzení
Projednání
dálnic ČR
Projednání
Projednání

požadavku na kácení dřevin v k.ú. Drahotěšice
žádosti na uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Drahotěšice a Ředitelstvím silnic a
finančního příspěvku na DSO Veselsko za rok 2013
žádosti p. Františka Kubeše ml. o povolení k připojení na dešťovou kanalizaci

Předsedající dal možnost vyjádřit se všem přítomným a poté dalo návrhu programu hlasovat.
Návrh usneseni'
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. Voběrka o odkup části pozemků parc.č. 54/3 a 55/1 v majetku obce
Drahotěšice v k.ú. Drahotěšice
4. Projednání dohody mezi Obcí Drahotěšice a Městysem Ševětín o úhradě provozních nákladů
spojených s docházkou dětí do ZŠ a MŠ Ševětín

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou E.ON Distribice a.s. a Obcí
Drahotěšice
Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou Správa železniční dopravní cesty a
Obcí Drahotěšice
Projednání vyúčtování za účelem správy a provozování veřejného vodovodu v obci Drahotěšice
Posouzení požadavku na kácení dřevin v k.ú. Drahotěšice
Projednání žádosti na uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Drahotěšice a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR
Projednání finančního příspěvku na DSO Veselsko za rok 2013
Projednání žádosti p. Františka Kubeše ml. o povolení k připojení na dešťovou kanalizaci
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Bod 3. - Kontrola plnění programu

Z

Zdrželi se: O

minulého zasedání OZ

Předsedající konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

*

*

*

Bod 4. - Projednání žádosti p. Voběrka o odkup části pozemků parc.č. 54/3
a 55/1 v majetku obce Drahotěšice v k.ú. Drahotěšice
Na OÚ Drahotěšice doručil pan Voběrek žádost o koupi části pozemků v k.ú. Drahotěšice parc.č. 54/3 a
55/1. Tyto parcely jsou v majetku obce Drahotěšice .
Návrh usneseni:
OZ souhlasi s prodejem části pozemků
záměru na úředni desce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

v k.ú. Drahotěšice, parc.č. 54/3 a 55/1 a pověřuje starostu zveiejněnim

Pro: 7

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání dohody mezi Obcí Drahotěšice a Městysem Ševětín o
úhradě
provozních nákladů spojených s docházkou dětí do ZŠ a
" ..,
MS Sevětín
Starosta informoval OZ o návrhu dohody ze strany Městyse Ševětín na úhradu provozních
nákladů, spojených s docházkou Drahotěšických
dětí do ZŠ a MŠ Sěvětín. Představa Městyse
Ševětín je spoluúčast obce Drahotěšice na úhradě provozních nákladů v částce stejné, jako
v předchozích letech.
OZ bere na vědomí a pověřuje starostu k dalšímu jednání.

*

*

*

Bod 6. - Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou E.ON
Distribice a.s. a Obcí Drahotěšice
č. p.461/1 Klimtová Anna - př." je nutno pro

V návaznosti na dokončení stavby s názvem .Drahotěšice
firmu E.O Distribuce a.s. zřídit věcné břemeno.

Návrh usnesení:
OZ souhlasi s návrhem smLouvy o zřízení věcného biemene mezi Obcí Drahotěšice a E. ON Distribuce a.s.
Věcné bfemeno bude zřízeno pro firmu E.ON Distribuce a.s. na pozemky parc.č. 463/1, 461/1, 2008, PK
522/2, PK 1010,2010/1 a 478/4 v k.ú. Drahotěšice.
OZ pověfuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení
3 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

ě.

*

*

*

Bod 7. - Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou
Správa železniční dopravní cesty a Obcí Drahotěšice
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem smlouvy o zflzení věcného bfemene mezi Obcí Drahotěšice a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace.
Věcné biemeno bude zitzeno pro firmu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na pozemky vedení
STL pLynovodu v k.ú. Drahotěšice.
OZ pověfuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení
4 bylo schváleno.

Pro: 7

Zdrželi se: O

Proti: O

č,

*

*

*

Bod 8. - Projednání vyúčtování za účelem správy a provozování veřejného
vodovodu v obci Drahotěšice
Firma Čevak poslala na OÚ Drahotěšice vyúčtování
provozování veřejného vodovodu v obci Drahotěšice,
Dle tohoto vyúčtování
26.939,- Kč.

činí náklady na elektrickou

podle

smlouvy

o nájmu

za účelem

energii, které nebyly součástí kalkulace

správy

a

ceny na r. 2012

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s uhrazením nákladů na elektrickou energii v částce 26.939,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Usnesení
5 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

ě,

*

*

*

Bod 9. - Posouzení požadavku na kácení dřevin v k.ú. Drahotěšice
Starosta seznámil OZ s posouzením požadavku a stanoviskem
dendrologa Ing. Kunceho z agentury
Ochrany přírody a krajiny České republiky ke zdravotnímu
stavu topolové aleje u cesty vedoucí
k fotbalovému hřišti, dále se stavem stromů li křížku "U Kubátů", dále před Vlažných, kdy doporučil
vzhledem kjejich stavu pokácení a nahrazení novými dřevinami. U ostaních stromů doporučil zdravotní
prořez.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí se závěrem dendrologa Ing. Kunceho a ukládá starostovi obce provést oslovení specializovaných
firem na pokáceni a prožez stromů, zejména zajištění cenové nabídky.
Dále ukládá starostovi totéž provést ve věci osázení mista vykácených stromů novými dťevinami:
Mtstostarostovi ukládá vypracovat rozhodnutí o káceni dievin s tím, že toto bude provedeno v období
vegetačního klidu roku 2013.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 10. - Projednání žádosti na uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí
Drahotěšice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
V souvislosti se stavbou dálnice 03 se na OÚ Orahotěšice obrátila firma Ředitelství silnic a dálnic ČR se
žádostí o uzavření nájemné smlouvy na pozemky, které jsou v k.ú. Orahotěšice a jsou ve vlastnictví Obce
Orahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem smluv na pronájem pozemků parc.č. 436/8, 449/1 a 2007/2 v k.ú. Drahotěšice.
OZ pověřuje starostu vyvěšením záměru na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 7 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

*

Zd rželi se: O

*

Bod 11. - Projednání finančního příspěvku na DSO Veselsko za rok 2013
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s proplacením

částky 2.970,- Kč, která slouží jako roční příspěvek na činnost SDO Veselsko

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 8 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

*

Bod 12. - Projednání žádosti p. Františka Kubeše ml. o povolení k připojení
na dešťovou kanalizaci
Na OÚ Orahotěšice podal pan F. Kubeš ml. žádost o souhlas s připojením domu na parcele parc.č. 81/4
v k.ú. Orahotěšice na dešťovou kanalizaci.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s připojením domu na parcele parc.č. 81/4 v k.ú. Drahotěšice na dešťovou kanalizaci.
OZ ukládá mistostarostovi vypracovat odpověď.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 9 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

Bod 13. - Různé
Starosta informoval OZ o:

*

Zdrželi se: O

*

•

Setkání starostů, které bude v Drahotěšicích dne 4.6.2013
*

*

*

Bod 14. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

*

*

*

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a v 20.15 hodin ukončil zasedání.

Zápis ověřili:

Zapsal:
L. Pelikán

J. Kubešová
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Schvahl:

J. Dolák - starosta

V. Kyrianová
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