Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice
konaného dne 1.4. 2015 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích
Přítomni:

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

Omluveni: Zapisovatel: Pelikán
Ověřovatelé: Kubešová, 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 paní Kubešovou 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:
- Seznámení s novým návrhem uspořádání pozemků
- Projednání platby na neinvestiční výdaje MŠ
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 žádosti o pronájem rybníka „Zabitý“
5. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú. Drahotěšice
6. Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2014
7. Seznámení s novým návrhem uspořádání pozemků

8. Projednání platby na neinvestiční výdaje MŠ
9. Různé
10. 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 pro vytvoření spolku hasičů a úkol na značení
komunikací obce Drahotěšice.
*
*
*

Bod 4. – Projednání žádosti o pronájem rybníka „Zabitý“
Na OÚ Drahotěšice podal pan Tomáš Kytka, Drahotěšice 109, žádost o pronájem rybníka
„Zabitý“, ležící na parcele parc. č. 462 v k.ú. Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí se záměrem pronájmu rybníka „Zabitý“ panu Tomáši Kytkovi, Drahotěšice
109.
OZ pověřuje starostu vyvěšením záměru na úřední desku.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Pro: 7
*

Proti: 0
*

Zdrželi se: 0

*

Bod 5. – Projednání žádosti o prodej části pozemku parc. č. 20/1 v k.ú.
Drahotěšice
Na OÚ Drahotěšice doručil pan Erik Hieke, Drahotěšice 128, žádost o koupi části pozemku
parc. č. 20/1 v k.ú. Drahotěšice, který je v majetku Obce Drahotěšice.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s prodejem části obecního pozemku parc.č. 20/1 v k.ú. Drahotěšice o výměře
cca 1.000 m 2 a pověřuje starostu zveřejněním záměru na úřední desce.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

*

Zdrželi se: 0

Bod 6. – Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2014
Starosta seznámil OZ se zprávou o bezpečnostní situaci za rok 2014, která dává statistický
přehled o páchání přestupků a trestných činů na území jednotlivých obcí. OZ bere na vědomí.

*

*

*

Bod 7. – Seznámení s novým návrhem uspořádání pozemků
V rámci komplexní úpravy pozemků v k.ú. Drahotěšice byl na OÚ Drahotěšice doručen nový
návrh uspořádání pozemků ve vlastnictví Obce Drahotěšice se zákresem na mapě.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s novým návrhem uspořádání pozemků ve vlastnictví Obce Drahotěšice.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 8. – Projednání platby na neinvestiční výdaje MŠ
Na základě uzavřené dohody o zajištění požadovaného počtu míst pro umístění dětí
v předškolním zařízení pro školní rok 2014/2015 požaduje Městys Ševětín úhradu poměrné
části provozních výdajů v částce 43.022,- Kč.
Návrh usnesení:
OZ souhlasí s uhrazením částky 43.022,- Kč Městysu Ševětín na úhradu provozních výdajů
MŠ.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Pro: 7

*

Proti: 0

*

Zdrželi se: 0

*

Bod 9. – Různé
Místostarosta informoval OZ o:
 Návrhu dohody ze strany Městyse Ševětín na úhradu provozních nákladů, spojených
s docházkou Drahotěšických dětí do ZŠ Ševětín. Představa Městyse Ševětín je
spoluúčast obce Drahotěšice na úhradě provozních nákladů v celkové částce 74.550,Kč. OZ bere na vědomí a pověřuje starostu k dalšímu jednání.
 Návrhu Městyse Ševětín na proplacení úkonů přestupkové komise za rok 2012 až
2014. Jedním úkonem se rozumí kompletní vyřešení případu přestupkovou komisí až
do jeho uzavření. Návrh náhrady za jeden úkon je 3.000,- Kč, počet úkonů za uvedené
roky je 3. OZ bere na vědomí a pověřuje starostu k dalšímu jednání.



Starosta informoval o akuální změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev, kterou schválila vláda na svém jednání 16.3.2015.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí se zvýšením částky měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
včetně starosty a místostarosty o 2% s účinností od 1.5.2015.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Pro: 7
*



Proti: 0
*

Zdrželi se: 0

*

Starosta informoval OZ o nutnosti pořídit nový zahradní traktor k sečení obecních
pozemků.

Návrh usnesení:
OZ souhlasí s koupí zahradního traktoru Honda HF2417HM v ceně 99.990,- Kč včetně
DPH a pověřuje pana Ročovského k jeho koupi.
Výsledek hlasování:
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Pro: 7
*




Proti: 0
*

Zdrželi se: 0

*

Starosta informoval OZ o tom, že statutárním zástupcem obce je obecní zastupitelstvo.
Pro případ vzniklé škody pro tento případ existuje tzv. pojištění statutáru. OZ bere na
vědomí a pověřuje starostu k dalšímu jednání.
Pan Vavříček oznámil OZ, že bude kontaktovat pracovníka HZS v Č. Budějovicích p.
Hanuse za účelem získání informací pro založení dobrovolného hasičského sboru
v naší obci.
*
*
*

Bod 10. - Diskuse
Nebyly žádné připomínky.
*

*

*

Předsedající poděkoval všem přítomným členům za svoji účast a ve 20.00 hodin ukončil
zasedání.
Zapsal: …………………….
L. Pelikán

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

Zápis ověřili:
J. Kubešová

…………………….

V. Kyrianová

…………………….

