Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 30.10.2013 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová, Kyrianová, Pelikán, Trenda

Omluveni: Lískovec, Ročovský
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 paní Kyrianovou.
*

*

*:

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

Projednání žádosti Evy Gerner o zakoupení části pozemku parc.č. 461/1 v k.ú. Drahotěšice
Projednání žádosti o povolení vodovodní přípojky pro Agrospol Drahotěšice s.r.o.

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. Žádost KÚ JČ. kraje o příspěvek na protidrogovou politiku
4. Žádost MAS Třeboňsko o příspěvek na provoz
5. Projednán í dodatku č. I k vyhlášce č. 1/2012 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Projednání žádosti Evy Gerner o zakoupení části pozemku parc.č. 461/1 v k.ú. Drahotěšice
7. Projednání žádosti o povolení vodovodní přípojky pro Agrospol Drahotěšice s.r.o.
8. Různé

9. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. I bylo schváleno.

Pro: 5

Zdrželi se: O

Proti: O

Bod 3. - Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Předsedající

konstatoval,

že všechny

úkoly byly splněny.

*

*

*

Bod 4. - Žádost KÚ Jč. kraje o příspěvek na protidrogovou politiku
Návrh uSllesení:
OZ souhlasí s uhrazením jednorázového
politiku v částce 3.267,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Pro: 5

příspěvku

Krajskému

Proti: O

*

*

úřadu Jihočeského

kraje na protidrogovou

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Žádost MAS Třeboňsko o příspěvek na provoz
Na OÚ Drahotěšice podala Místní akční skupina Třeboňsko žádost o příspěvek na provoz v roce 2014. Na
schůzce zástupců jednotlivých členských mikroregionů byla doporučena částka 50,- Kč na obyvatele s tím, že
částka není povinná aje vnímaná jako dobrovolná podpora činnosti MAS.
Návrh uSllesení:
OZ souhlasí s uhrazením mimořádného příspěvku
Kč.
OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Pro: 5

na provoz MAS Třeboňsko

Zdrželi se: O

Proti: O

*

*

*

v roce 2014 v částce /4.850,-

Bod 6. - Projednání dodatku č.1 k vyhlášce č.1/2012 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh usnesení:
OZ souhlasi s dodatkem č./ k vyhlášce č.//20/2 O místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění:
Osvobození
I) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) Děti umístěné v dětských domovech a výchovných ústavech,
b) Osoby umístěné v nápravných zařízeních,

c) Osoby, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen v souladu se zákonem a jejich místem
trvalého pobytu je sídlo ohlašovny,
Osoby umístěné v domovech pro seniory.
2) Od poplatku jsou dále osvobozeny fyzické osoby, které mají v obci Draltotěšice trvalý pobyt, po dobu, kdy
jsou dlouhodobě v cizině. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepťetržity pobyt delší šesti měsíců.

d)

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 4 bylo schváleno.

Pro: 5

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

*

Bod 7. - Projednání žádosti Evy Gerner o zakoupení části pozemku parc.č.
461/1 v k.ú. Drahotěšice
a oú Drahotěšice
Drahotěšice.

byla doručena žádost paní Evy Gerner o zakoupení

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s prodejem části obecního
zveřejněním záměru IUI úřední desce.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 5 bylo schváleno.

Pro: 5

pozemku

*

461/1 v k.ú. Draltotěšice

parc.č.

Proti: O

*

části pozemku parc.č. 461/1 v k.ú.

a pověřuje

starostu

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Projednání žádosti o povolení vodovodní přípojky pro Agrospol
Drahotěšice s.r.o.
a oú Drahotěšice
v obci Drahotěšice.

byla doručena žádost firmy Agrospol Drahotěšice

s.r.o. o povolení vodovodní

přípojky

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s připojením firmy Agrospol Drahotěšice s.r.o. na vodovodní řád obce a pověřuje mistostarostu
vydáním souhlasu.

Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

Pro: 5

Proti: O

*

*

Zd rželi se: O

*

Bod 9. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Žádosti pana Karla Jedličky jako zástupce firmy Lesy Jedlička na vykácení dřevní hmoty
v obci Drahotěšice. Vzhledem k tomu, že na tuto akci byla usnesením OZ č.2 ze dne
28.8.2013 vybrána firma pana Tomáše Kytky a byla s ním již podepsána smlouva, bere
OZ tuto žádost jako bezpředmětnou .

•
*

*

*

Bod 10. - Diskuse
ebyly žádné připomínky.

*
Předsedající

Zapsal:

poděkoval

všem přítomným

D
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L. Pelikán

.
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*

členům za svoj i účast a v 19.50 hodin ukončil zasedání.

Zápis ověřili:

J. Kubešová
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Dolák - starosta

V. Kyrianová
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