Zápis
ze zasedání Zastupitelstv· obce Drahotěšice
konaného dne 28.8. 2013 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Dolák, Kubešová,

Přítomni:

Kyrianová.

Lískovec. Pelikán, Ročovský,

Trenda

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

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelsrva
obce Drahotěšice
(dále též jako ..zastupitelstvo")
Josefem Dolákem (dále též jako .. předsedajicí").

*

určil zapisovatelem

pana Pelikána,

v 19.00 hodin starostou

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatel
Starosta

bylo zahájeno

o

zápisu

ověřovateli zápisu paní Kubešovou
*
*
"*

a pan Trenda.

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou
úřední desce.
Předsedající dal možnost vyjádřit se všem prirornným a poté dalo návrhu programu hlasovat.
Nál'rllusllesellí:

Zastupiteistvo obce Drahotěšice schvaluje núsledujici progmnl zasedání:

1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
1. Schválení programu
Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
3. Projednání cenových nabídek na kácení a ošetření stromů v obci Drahotěšice
..J.. Projednání navýšení poplatků neplatičůrn za svoz PDO a ze psů
5. Projednání žádosti fy. PRIS S.r.o. o souhlasu obce na objízdné trase
6. Projednání aktualizace plánu investic fy. ČEVAK na rok 2.014 v obci Drahotěšice
7. Různé
8.

Diskuse

Výsledek
Usnesení

hlasování:

Pro: 7

Proti:

O

Zdrželi

se: O

Č. I bylo schváleno.

Bod 3. - Kontrola plnění programu

z minulého zasedání OZ

na

Předsedajici

konstatoval.

že všechny úkoly byly splněn).
*
*
*

Bod 4. - Projednání cenových nabídek na káceni a ošetření stromů v obci
Drahotěšice
Na OÚ Drahorěšice

byly doručeny tři cenové nabídky na kácení a ošetření stromů v obci:

I.

Tomáš Kytka - celková cena

2.

Zdeněk Šarapatka - celková cena

175.500,- Kč bez DPH

3.

Richard Jirák - celková cena

147.700,- Kč bez DPH

Kácení a

ošetřeni

128.000,- Kč bez DPH

stromů bude provedeno v souladu s Rozhodnutím OÚ Drahotěšice ze dne 28.8.2013.

Návrh uSllesení:
OZ souhlasí, aby káceni a ošetření stromů v obci Drahotěšice provedla firma pana Tomáše Kytky v celkové
ceně J 28.000,- Kč bez DPfl. Práce budou provedeny v souladu s vydanym rozhodnutim OÚ Drahotěšice ze
dne 28.8.2013 II budou provedeny v období vegetačního klidu.
OZ pověřuje starostu k dalšímu jednáni s vybranou firmou a k uzavient a k podpisu příslušné smlouvy.
Výsledek hlasováni:
Usneseni Č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O
*

Bod 5. - Projednání

Zdrželi se: O

*

*

navýšení poplatků neplatičům za svoz PDO a ze psů

úvrh u.\'IIesení:
schválilo IIfII'JÍŠel1ípoplatku o 100% za SVOl PDO a poplatku ze psů všem, kteiť ve smyslu obecnich
vyhlášek 2/2010 a 1/20/2 nemaji uhrazeno.
OZ pověřuje sta rosili k dalším krok/lm za účelem vymáhání dlužné částky.

oz

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

Bod 6. - Projednání

Zdrželi se: O
-;:

*

žádosti fy. PRIS s.r.o. o souhlasu obce na objízdné trase

Z důvodu rekonstrukce mostu Křesín v Hluboké nad Vltavou bude v roce 2014 objízdná trasa v trvání
14 týdnů vedena přes obec Drahotěšice. V této souvislosti se na OÚ Drahotěšice obrátila firma PRIS
se žádostí o \ ydání souhlasu.
Návrh usnesení:
OZ souhlasi, aby v roce 20/4 byla objiuiná trasa v trváni /4 tydnů vedena přes obec Drahotěšice.
OZ pověřuje starostu vydáním souhlasu.
Výsledek hlasováni:
Usneseni Č. -t bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

*

*

Bod 7. - Projednání aktualizace
v obci Drahotěšice

plánu investic fy. ČEVAK na rok 2014

Starosta informoval OZ o plánu investic firmy ČEVA K na rok 2014. OZ bere na vědomí.
*

*

Bod 8. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
V případě rozhodnutí. kam složit např, přebytečnou
František Ročovský
*
*
*

zerninu, bude pověřenou

osobou pan

Bod 9. - Diskuse
Nebyly žádné připom inky.
*

Předsedající

poděkoval
(

Zapsal:

-~

všem přítomným

členům

*

*

za svoji účast a v 19.50 hodin ukončil zasedání.
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Zápis ověřili:

L. Pelikán
~

J. Kubešová
J. Trenda

Schválil:

" .
1. Dolák - starosta
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