Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 11.6.2014 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomní:

Dolák, Kubešová,

Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Zasedání řídi

Liskovec
Pelikán

Kyrianová,

Pelikán, Ročovský,

Trenda

Kubešová,

Kyrianová
I starosta obce Josef Dolák

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva
obce Drahotěšice
(dále též jako .zastupitelstvo") bylo
v 19.00 hodin starostou Josefem Dolákem (dále též jako "předsedající").

*

*

zahájeno

*

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
úřední desce. Program byl rozšířen o body:
-

Schválení

Předsedající

prodeje pozemku

parc.

Č.

programu

v souladu

54/6 v k.ú Drahotěšice

dal možnost vyjádřit se všem přítomným

s informací

zveřejněnou

na

panu Janu Voběrkovi

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 zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření
za rok 2013, přijetí opatření
k zajištění nápravy zjištěných nedostatků a projednání závěrečného účtu obce
5. Projednání vyúčtování nákladů a výnosů s ČEVAK a.s. za minulý hospodářský rok
6. Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku Občanskému sdružení PREVENT, z.s.
7. Projednání
zařazení území Obce Drahotěšice
do územní působnosti
akční skupiny
Třeboňsko o.p.s. na období 2014-2020

8.
9.
10.
11.

Projednání smlouvy o poskytnutí grantu od Sdružení města a obcí Bukovská voda
Schválení prodeje pozemku parc. Č. 54/6 v k.ú Drahotěšice panu Janu Voběrkovi
Různé
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.

*

*

*

Bod 4. - Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2013, přijetí opatření k zajištění nápravy zjištěných nedostatků a
projednání závěrečného účtu obce
OZ projednalo závěrečný účet obce za rok 2013 spolu se zprávou přezkumu hospodaření
s výrokem - s výhradou. Zároveň projednalo nedostatky uvedené ve zprávě o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 a přijalo tato nápravná opatření Dodržování zákona 420/2004
Sb., 250/2000 Sb. a 128/2000 Sb.
OZ souhlasí s celoročním hospodařením obce.

Návrh usnesení:
OZ schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání
rok 2013.
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

hospodaření obce za

Zdrželi se: O

*

Bod 5. - Projednání vyúčtování nákladů a výnosů s ČEVAK a.s. za minul)'
hospodářský rok
Firma Čevak poslala na OÚ Drahotěšice vyúčtování podle smlouvy o nájmu za účelem správy
a provozování veřejného vodovodu v obci Drahotěšice. Dle tohoto vyúčtování činí náklady na
elektrickou energii, které nebyly součástí kalkulace ceny na r, 2013 32.146,- Kč, přeplatek ve
výši 441,- Kč bude Obci Drahotěšice uhrazen.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s uhrazením nákladů
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

na elektrickou energii v částce 32.146,- Kč bez DPH.
Pro: 6

Proti: O

Zdrželi se: O

Bod 6. - Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku Občanskému
PREVENT, z.s.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s uhrazením jednorázového
politiku v částce 3.267,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

příspěvku firmě PREVENT,

Pro: 6

Proti: O

*

*

sdružení

z.s, na protidrogovou

Zdrželi se: O

*

Bod 7. - Projednání zařazení území Obce Drahotěšice do územní
působnosti akční skupiny Třeboňsko o.p.s. na období 2014 - 2020
Návrh usnesellí:
OZ souhlasí:
- se zařazením svého území do územni působnosti Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s. na
období 2014 - 2020.
- s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Mistni akční skupiny
Třeboňsko o.p.s. na období 2014 - 2020 na svém správním územi.
- s uhrazením příspěvku Místní akční skupině Třeboňsko o.p.s. ve výši 4.635,- Kč.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Bod 8. - Projednání smlouvy o poskytnutí grantu od Sdružení města a obcí
Bukovská voda
Představenstvo SMO Bukovská voda rozhodlo o vypsání Grantového programu na podporu
kulturních akcí. Z tohoto grantu by bylo možno financovat projekt Vítání léta, který bude
v obci Drahotěšice uskutečněn.
Návrh usnesellí:
OZ souhlasí s poskytnutím finanční částky 6.000,- Kč jako podporu projektu
v obci Draliotěšice od SMO Bukovská voda.
OZ pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 6
*

Proti: O
*

Vítání léta

Zdrželi se: O

*

Bod 9. - Schválení prodeje pozemku parc.
Janu Voběrkovi

č.

54/6 v k.ú Drahotěšice

panu

Pan Jan Voběrek podal na OÚ Drahotěšice žádost o odkoupení pozemku parc. č. 54/6 v k.ú.
Drahotěšice. Záměr o prodeji byl řádně vyvěšen na úřední desce.

Návrh uSllesení:
OZ souhlasí s prodejem pozemku parc.
54/6 v k.ú. Drahotěšice
Janu Voběrkovi. Cena za m] bude 250,- Kč.
OZ pověřuje starostu k vypracování kupní smlouvy.
č.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

o výměře 132 m] panu

Zdrželi se: O

*

Bod 10. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Počtu volených zastupitelů do obecního zastupitelstva. OZ souhlasí s počtem
zastupitelů do komunálních voleb v rokce 2014.
•
Možnosti užívání systému uveřejňování.cz, který slouží pro uveřejňování dokumentů.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s užíváním systému zveřejňování smluv v portálu uveiejnováni.cz
starostu podepsáním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Pro: 6

*
•

Proti: O

*

7

a pověřuje

Zdrželi se: O

*

Poskytnutí grantu od Jihočeského kraje na obnovu žulových křížů.

Návrh usnesení:
OZ souhlasi s poskytnutím grantu od Jihočeského kraje ve výši 50.000,- Kč na realizaci
projektu Obnova iulovych křížil a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Pro: 6

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 11. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
Předsedající poděkoval všem přítomným
zasedání.

členům

za

SVOJI

účast a

V

20.] O hodin ukončil

Zápis ověřili:

Zapsal:
L. Pelikán

)
Schválil:

.
J. Dolák - starosta
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~.~

.

J. Kubešová

.................

V. Kyrianová
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