Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 4.12. 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")
v 19.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

*

*

bylo zahájeno

*

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem pana Pelikána, ověřovateli zápisu pana Lískovce a pana Trendu.

*

*

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Program byl rozšířen o body:
- Prodej plynovodu
- Projednání zálohy na neinvestiční výdaje MŠ
Předsedající dal možnost vyjádřit se všem přítomným a poté dalo návrhu programu hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje následující program zasedání:
I. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
4. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky č.1I20 13, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č.1/20 12 O místním poplatku za svoz pevného domovního odpadu
5. Projednání návrhu rozpočtu Obce Drahotěšice na rok 2014
6. Projednání návrhu směrnice Obce Drahotěšice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro Obec Drahotěšice

7.
8.
9.
10.

Projednání prodeje plynovodu
Projednání zálohy na neinvestiční výdaje MŠ
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení
1 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

č.

*

*

*

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

*

*

*

Bod 4. - Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky č.1I2013, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška č.1I2012 O místním poplatku za
svoz pevného domovního odpadu
Obecně závazná vyhláška č.1I20 13 řeší osvobození od poplatků. Ostatní ustanovení obecně
závazné vyhlášky 1/2012 zůstávají v platnosti.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2013, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č.1/2012 O místní poplatku za svoz pevného domovního odpadu a pověřuje
starostu vyvěšením vyhlášky na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Bod 5. - Projednání

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

návrhu rozpočtu Obce Drahotěšice na rok 2014

Předsedaj ící požádal paní Kubešovou, aby seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce
Drahotěšice na rok 2014. Bylo konstatováno, že návrh rozpočtu je nevyrovnaný - schodkový
v částce 446.600,- Kč:
Příjmy = 2 858 200,- Kč, výdaje = 3 304 800,- Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným. Předsedající dal
hlasovat o návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 (příloha č. 1) a
pověřuje starostu vyvěšením návrhu na úřední desce.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

Bod 6. - Projednání návrhu směrnice Obce Drahotěšice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Drahotěšice
Z důvodu nutnosti nahrazení dokumentu "Zásady pro zadávání veřejných zakázek v obci
Drahotěšice' ze dne 22.8.2007 je předložen OZ návrh Směrnice Obce Drahotěšice k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Drahotěšice.
Směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup veřejných zakázek malého
rozsahu.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s návrhem směrnice Obce Drahotěšice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro Obec Drahotěšice a pověřuje starostu k dalšímu jednáni
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*
Bod 7. - Projednání

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

prodeje plynovodu

Starosta informoval OZ o možnosti prodeje hlavního řadu plynovodu v obci Drahotěšice.
Podmínkou k prodeji je 10 let užívání od kolaudace plynovodu. Cena prodeje nebude mít vliv
na cenu plynu.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem prodeje hlavního řadu plynovodu
starostu k veškerému dalšímu jednáni
Výsledek hlasování:
Usnesení č. S bylo schváleno.

Pro: 7

*
Bod 8. - Projednání
Na základě uzavřené
v předškolním zařízení
na úhradu provozních
docházejících dětí bude

Proti: O

*

v obci Drahotěšice a pověřuje

Zdrželi se: O

*

zálohy na neinvestiční výdaje MŠ
dohody o zajištění požadovaného počtu míst pro umístění dětí
pro školní rok 2013/2014 požaduje Městys Ševětín zaplacení zálohy
výdajů v částce 49.106,- Kč. Z důvodu nižšího počtu skutečně
tato částka ještě ponížena.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zaplacením ponížené zálohy Městysu Ševětín na úhradu provozních výdajů.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 9. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Setkání starostů 3.12.2013 v Mažicích
•
ákupu židlí do obecní hospody
•
Darovací smlouvě mezi Svazkem obcí Veselsko a Obcí Drahotěšice
odpočívadlo v pořizovací ceně 38.000,- Kč

na dřevěné

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s přijetím daru od Svazku obcí Veselsko v částce 38.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

*

*

*

*

*

*

Zdrželi se: O

Bod 10. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za
zasedání.

Zapsal:

SVOJI

účast a v 20.10 hodin ukončil

Zápis ověřili:
L. Pelikán
J. Trenda

/

,~

Schválil:

.ffi.~

J. Dolák - starosta

J. Lískovec

.

