Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 16.4.2014 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomní:

Dolák, Kubešová, Kyrianová,

Pelikán, Ročovský, Trenda

Omluveni: Lískovec
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Ročovský, Kyrianová
Zasedání řídil starosta obce JosefDolák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice (dále též jako .zastupitelstvo")
v 19.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").
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bylo zahájeno
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Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem pana Pelikána, ověřovateli zápisu pana Ročovského
Kyrianová.
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a paní
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Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Program byl rozšířen o body:
- Schválení prodeje pozemku parc. č. 461/18 v k.ú Drahotěšice paní Evě Gemer
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
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
4. Projednání záměru odprodeje plynového potrubí firmě E.On a.s.
5. Projednání záměru odprodeje movitého majetku obce
6. Projednání plánu finanční obnovy vodovodu na roky 2014 až 2023
7. Schválení prodeje pozemku parc. 461/18 v k.ú Drahotěšice paní Evě Gemer
8. Různé
č.

Bod 7. - Schválení prodeje pozemku parc. č. 461/18 v k.ú Drahotěšice paní
Evě Gerner
Paní Eva Gerner podala na OÚ Drahotěšice žádost o odkoupení pozemku parc. č. 461/18
v k.ú. Drahotěšice. Záměr o prodeji byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 461/18 v k.ú. Drahotěšice o výměře 32,44 ml paní
Evě Gerner. Cena za m2 bude 250,- Kč.
OZ pověřuje starostu k vypracování kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Rozšíření ploch k sečení o obecní pozemek u p. Brádleho. OZ pověřuje starostu k úpravě
smlouvy na sečení.
•
Ukončení činnosti SK Drahotěšice o.s.
•
Nutnosti dokoupit k programu KEO nadstavbovou část pro evidenci obyvatel.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s koupí nadstavbové
10.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování:
Usnesení
5 bylo schváleno.

části programu

Pro: 6

KEO pro evidenci obyvatel v ceně cca

Proti: O

Zdrželi se: O

č.
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členům
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Bod 9. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
Předsedající poděkoval všem přítomným
zasedání.

Zapsal:

SVOJI

účast a v 20.10 hodin ukončil
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9. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

Zdrželi se: O

*

Bod 3. - Kontrola plnění programu z minulého zasedání OZ
Předsedající konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.
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Bod 4. - Projednání

*
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záměru odprodeje plynového potrubí firmě E.On a.s,

Starosta informoval OZ o možnosti prodeje hlavního řadu plynovodu v obci Drahotěšice.
Podmínkou k prodeji je 10 let užívání od kolaudace plynovodu. Cena dle znaleckého posudku
by byla cca 3.500 000,- Kč. Prodej 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. 2 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Bod 5. - Projednání

*

Zdrželi se: O

*

záměru odprodeje movitého majetku obce

Tento bod byl stažen z projednání
majetku - židlí.

zastupitelstva

*
Bod 6. - Projednání

Proti: O

v obci Drahotěšice a pověřuje

*

z důvodu nutného roztřídění movitého

*

plánu finanční obnovy vodovodu na roky 2014 až 2023

Od firmy Čevak a.s. byl na oú Drahotěšice doručen plán finanční obnovy vodovodu a
kanalizace na období 2014 až 2023. V něm je uvedena prognóza vývoje nájemného na
uvedené období.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s tím, aby rozpočitaná částka za nájemné, které by se jinak promítlo do ceny
vody, platila Obec Drahotěšice.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

