Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 19.11. 2014 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

Dolák, Kubešová, Kyrianová, Pelikán, Ročovský, Trenda, Mgr. Vavříček

Omluveni: Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Vavříček, Kyrianová
Zasedání řídil starosta obce Josef Dolák
___________________________________________________________________________

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

Bod 1. - Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta určil zapisovatelem pana Pelikána, ověřovateli zápisu Mgr. Vavříčka 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 pana D. Vlažného o sečení obecních pozemků
Projednání záměru prodeje vyřazeného movitého majetku obce
Projednání žádosti ŠD ZŠ Ševětín o finanční příspěvek
Projednání návrhu rozpočtu DSO Veselsko na rok 2015

Předsedající dal možnost vyjádřit se všem přítomným a poté dal o 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 návrhu rozpočtu Obce Drahotěšice na rok 2015
5. Projednání žádosti pana D. Vlažného o sečení obecních pozemků

6.
7.
8.
9.
10.

Projednání záměru prodeje vyřazeného movitého majetku obce
Projednání žádosti ŠD ZŠ Ševětín o finanční příspěvek
Projednání návrhu rozpočtu DSO Veselsko na rok 2015
Různé
Diskuse

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Pro: 7
*

Proti: 0
*

Zdrželi se: 0

*

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

Bod 4. – Projednání návrhu rozpočtu Obce Drahotěšice na rok 2015
Předsedající požádal paní Kubešovou, aby seznámila přítomné s návrhem rozpočtu obce
Drahotěšice na rok 2015. Bylo konstatováno, že návrh rozpočtu je nevyrovnaný – schodkový
v částce - 259.742,- Kč:
Příjmy = 3 329 178,- Kč, výdaje = 3 588 920,- 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 2015 (příloha č. 1) a
pověřuje starostu vyvěšením návrhu na úřední desce.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5. – Projednání žádosti pana D. Vlažného o sečení obecních pozemků
Na OÚ Drahotěšice podal pan D. Vlažný žádost o sečení obecních pozemků v obci
Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s tím, aby obecní pozemky v obci Drahotěšice sekal pan D. Vlažný. Sekání
bude maximálně 2x za měsíc v částce 1000,- Kč za jedno sečení.
OZ pověřuje starostu vypracováním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

*

Zdrželi se: 0

Bod 6. – Projednání záměru prodeje vyřazeného movitého majetku obce
Z důvodu vyřazení starých židlí z majetku Obce Drahotěšice OZ rozhodlo, že tento majetek
poskytne k odprodeji občanům za cenu 50,- Kč za 1 židli.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem odprodat vyřazené židle za cenu 50,- Kč / 1ks a současně pověřuje
starostu vyvěšením záměru.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 7. – Projednání žádosti ŠD ZŠ Ševětín o finanční příspěvek
Na OÚ Drahotěšice byla doručena žádost o finanční příspěvek Školní družině při ZŠ a MŠ
Ševětín. Tato částka by měla být použita na pořádanou Mikulášskou nadílku.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Školní družině při ZŠ A MŠ Ševětín
v částce 500,- Kč.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 8. – Projednání návrhu rozpočtu DSO Veselsko na rok 2015
Starosta seznámil OZ s návrhem rozpočtu DSO Veselksko na rok 2015, s návrhem
rozpočtového opatření rozpočtu DSO Vesesko na rok 2014 a s návrhem rozpočtového výhledu
DSO Veselsko na roky 2016 a 2017.
Návrh usnesení:
OZ schvaluje návrh rozpočtu DSO Veselsko na rok 2015, návrh rozpočtového opatření
rozpočtu DSO Vesesko na rok 2014 a návrh rozpočtového výhledu DSO Veselsko na roky
2016 a 2017.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

*

Zdrželi se: 0

Bod 9. – Různé
Nebyly žádné příspěvky.
*

*

*

*

*

*

Bod 10. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a ve 20.45 hodin ukončil
zasedání.

Zapsal: …………………….
L. Pelikán

Schválil: ……………………
J. Dolák – starosta

Zápis ověřili:

Mgr. J. Vavříček

…………………….

V Kyrianová

…………………….

