Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 10.12. 2014 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Přítomni:

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

Omluveni: Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Trenda, Ročovský
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 pana Ročovského 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:
-

Projednání žádosti firmy PREVENT o finanční příspěvek
Projednání Dodatku č.1 smlouvy s paní Dvořákovou
Projednání žádosti paní Ludmily Měšťanové o rozšíření veřejného osvětlení
Projednání návrhu ceny vodného na rok 2015
Projednání příkazu k inventarizaci

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. Schválení rozpočtu Obce Drahotěšice na rok 2015

5. Projednání smlouvy s firmou ADEUS na provedení auditu hospodaření obce Drahotěšice
za rok 2014
6. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě RD pí. Barbory Fuhrmanové
7. Projednání žádosti firmy PREVENT o finanční příspěvek
8. Projednání Dodatku č.1 k nájemní smlouvě s paní Dvořákovou
9. Projednání žádosti paní Ludmily Měšťanové o rozšíření veřejného osvětlení
10. Projednání návrhu ceny vodného na rok 2015
11. Projednání příkazu k inventarizaci
12. Různé
13. 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 přetrvává úkol na zpracování smlouvy - sečení obecních
pozemků s panem Dušanem Vlažným.
*
*
*

Bod 4. – Schválení rozpočtu Obce Drahotěšice na rok 2015
Předsedající vyzval přítomné k podání případných připomínek k rozpočtu obce Drahotěšice
na rok 2015. Nikdo z přítomných žádné připomínky nevznesl. Předsedající dal hlasovat o
schválení rozpočtu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje rozpočet na rok 2015 (příloha č. 1).

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 5. – Projednání smlouvy s firmou ADEUS na provedení auditu
hospodaření obce Drahotěšice za rok 2014
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s tím, aby audit na hospodaření obce za rok 2014 provedla firma ADEUS Audit
s.r.o., a to za cenu 15.000,- bez DPH.
OZ pověřuje starostu vypracováním smlouvy.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

*

Zdrželi se: 0

Bod 6. – Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě RD pí. Barbory
Fuhrmanové
Z důvodu plánované stavby RD o jedné bytové jednotce do 150 m2 na parcelách 57/13, 57/14,
57/15, 2006/4 podala paní Fuhrmanová Barbora na OÚ Drahotěšice žádost o vyjádření. Jedná
se o zastavěné území s původní vesnickou zástavbou.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem stavby RD o jedné bytové jednotce do 150 m2 na parcelách 57/13,
57/14, 57/15, 2006/4 a pověřuje místostarostu vypracováním stanoviska.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 7. – Projednání žádosti firmy PREVENT o finanční příspěvek
Na OÚ Drahotěšice byla doručena žádost o finanční příspěvek O.S. PREVENT na
spolufinancování protidrogových služeb. Současně firma prosí o zvážení přechodu na
víceletou smlouvu.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku O.S. PREVENT v částce 3.399,- Kč.
OZ nesouhlasí s přechodem na víceletou smlouvu.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 8. – Projednání Dodatku č.1 k nájemní smlouvě s paní Dvořákovou
Starosta přečetl OZ návrh Dodatku č.1 k nájemní smlouvě na místní prodejnu potravin s paní
Danou Dvořákovou, Vitín č.p. 73.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s Dodatkem č.1 k nájemní smlouvě s paní Dvořákovou a pověřuje starostu
k jeho podpisu.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 9. – Projednání žádosti paní Ludmily Měšťanové o rozšíření veřejného
osvětlení
Na OÚ Drahotěšice předala paní Ludmila Měšťanová žádost o zřízení veřejného osvětlení na

konci ulice Vlkovská (za domem č.p.54). Důvodem je velká vzdálenost od poslední lampy
veřejného osvětlení.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení na konci ulice Vlkovská (za domem č.p. 54) a
pověřuje starostu k dalšímu jednání.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 10. – Projednání návrhu ceny vodného na rok 2015
Od firmy Čevak byl na OÚ Drahotěšice doručen návrh ceny vodného na rok 2015. Při použití
dvousložkové formy vodného a stočného se mění částka pro rok 2015 na 29,45 Kč včetně
DPH (pro rok 2014 byla 27,44 Kč). Pevná složka pro rok 2015 se mění na 308,20 Kč včetně
DPH (v roce 2014 byla 387,55 Kč).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Drahotěšice schvaluje cenu vodného na rok 2015 v částce 29,45 Kč
včetně DPH pro dvousložkovou formu. Pevná složka bude činit 308,20 Kč.
OZ pověřuje starostu k dalšímu jednání.

Výsledek hlasování:
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 11. – Projednání příkazu k inventarizaci
Starosta jmenoval do inventarizační komise následující členy:
Pelikán Kubešová Ročovský -

předseda
člen
člen

*

*

*

Bod 11. – Různé
Starosta informoval OZ o:
• Zeď v obecní hospodě bude opravena v rámci reklamace
• Dotační tituly pro rok 2015 by měly být rozšířeny a finančně navýšeny
• Změna ve vedení DSO Veselsko, předsedou je Dr. Sýkora
*

*

*

Bod 12. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
*

*

*

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a ve 20.15 hodin ukončil
zasedání.

Zapsal: …………………….
L. Pelikán

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

Zápis ověřili:

F. Ročovský

…………………….

J. Trenda

…………………….

