Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 9.7.2014 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová, Kyrianová, Lískovec, Pelikán, Ročovský, Trenda

Omluveni:
Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Kubešová, Kyrianová
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
Kyrianovou.

pana Pelikána, ověřovatele

*

*

zápisu paní Kubešovou

a paní

*

Bod 2. - Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce.
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 územního plánu obce Drahotěšice
5. Projednání návrhu oprav místních komunikací
6. Různé
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
Usnesení Č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: O

*

*

Zdrželi se: O

Bod 3. - Kontrola plnění programu

z minulého zasedání OZ

Předsedající konstatoval, že všechny úkoly byly splněny.

*

Bod 4. - Projednání

*

*

územního plánu obce Drahotěšice

Návrh usnesení:
OZ na svém zase dáni dne 9.7.2014 ve věci územního plánu Drahotěšice
I.
Bere na vědomí
1. důvodovou zprávu k návrhu územního plánu Drahotěšice (dále jen "ÚP)
2. dokumentaci návrhu ÚP včetně odůvodnění obsahujícího námitky, rozhodnutí o
námitkách, odůvodnění rozhodnutí o námitkách, výčet uplatněných připomínek
a jejich vyhodnocení
II.

Konstatuje,
že návrh ÚP není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s
výsledkem řešení rozporů, protože k nim nedošlo, a neni v rozporu se stanoviskem
Krajského úřadu - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního
plánování,
stavebního
řádu
a investic
ze dne 5.8.2013 pod
č.j.
KUJCK/424 14/201 310REG

lIl.

Vyhovuje
1. námitce Stanislava Kopačky, 37341 Drahotěšice
2. námitce manželů Kantorových, U cihelny 244, Dolní Bukovsko
3. v části 1 námitce Ireny Šoupové, Drahotěšice 79, 37341 Hluboká nad Vltavou

IV.

Zamítá
1. v části 2 námitku Ireny Šoupové, Drahotěšice 79, 37341 Hluboká nad Vltavou

V.

Vydává
1. ÚP formou opatření obecné povahy v rozsahu 27 stran textu, z toho 15 stran
výrokové části a 12 stran odůvodnění a přílohy č.l (výkresy Č. III,!12, 113,a 114)
a příloha č.2 (výkresy č. IIII, 1112a II13)

IV.

Ukládá
Josefu Dolákovi, starostovi obce Drahotěšice zajistit prostřednictvím pořizovatele
1. uložení dokumentace ÚP včetně dokladů o jejím pořizování u obce Drahotěšice
2. vyhotovení a poskytnutí dokumentace ÚP opatřených záznamem o účinnosti
příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu
3. zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném ÚP

Přílohy:
1. Důvodová zpráva
2. Opatření obecné povahy, kterým se vydává ÚP
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: O

Zdrželi se: O

Bod 5. - Projednání návrhu oprav místních komunikací
Firma Mane Engineering zhotovila projekt na opravu místních komunikací parc.č. 2016/1 a
2004/1 v k.ú. Drahotěšice. Rozpočtové náklady na komunikaci parc.č. 2016/1 činí 1 542.078,Kč, na komunikaci 2004/1 činí 1 100.795,- Kč. OZ s touto cenou nesouhlasí a pověřuje
starostu dalším jednáním.

Bod 6. - Různé
Starosta informoval OZ o:
•
Podané výpovědi paní Můglové k 7.7.2014 na pronájem prodejny potravin
Návrh usnesení:
OZ bere na vědomí výpověď paní Můglové a po splnění podmínek souhlasí s ukončením
pronájmu ke dni 16.7.2014.
OZ pověřuje starostu provedením výběru nového zájemce na pronájem prodejny potravin.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*
•

Proti: O

*

Zdrželi se: O

*

Nutné opravě kanalizace u rodinného domu pana Radka Vondráška.

Bod 11. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a v 20.10 hodin ukončil
zasedání.

Zápis ověřili:
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