OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 01/2012
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 16.02.2012

Přítomni:
Nepřítomni-omluveni:
Přizváni:
Určení ověřovatelé zápisu :

p.Paták, p.Fousek, ing. Kopáček, pí.Hrošková, pí.Kaislerová, p.Tesař,
p.Ivanšík
Ing.Kopáčková
p.Ivanšík, pí.Kaislerová

Schůzi zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 18:00h a ukončena ve
20:00h.
Program jednání :
1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Projednání došlé pošty
3. Informace o čerpání rozpočtu za rok 2011
4. Schválení smlouvy u umístění zařízení s fy. CZ-NET, s fy TERMS,a.s. a PETAnet
5. Schválení smlouvy o dílo s fy.Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o.
6. Schválení smlouvy o financování akce realizované v rámci programu 129 120
7. Schválení mandátní smlouvy se společností Garanta – výběrové řízení na stavbu kanalizace
8. Schválení smlouvy na zajištění odvozu komunálního odpadu s fy. Veselské služby s.r.o.
9. Různé
ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
09/01/2011
09/02/2011
09/03/2011
09/04/2011

stav
splněno
splněno
Splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s úřední poštou došlou od minulého zasedání zastupitelstva:
 Dopis z KÚ Jč kraje, odbor ŽP, ze dne 19.01. – povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů – pro informaci
 Dopis z KÚ Jč. Kraje, odbor ŽP, ze dne 14.12. – oznámení o zahájení správního řízení – pro
informaci
 Dopis MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje – ze dne 28.12.2011 – rozhodnutí o
prodloužení o 2 roky nabytí právní moci ve věci – vodovodní přípojka pro RD čp.122 (Chlaň Karel)
o délce 136m
 Dopis MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 19.1. – oznámení o zahájení
stavebního řízení – Most ev.č.159-009 Dráchov: objekt SO 441 – Úprava veřejného osvětlení
 Dopis z MěÚ Soběslav, ze dne 26.1. – informace o projednávaných přestupcích – se zaměřením
na občany obce Dráchov
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 20.01. – oznámení o zahájení
stavebního řízení – Most ev.č.159-009 Dráchov
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 29.12. – oznámení o zahájení řízení o
změně stavby před dokončením – pro Ivana Fouska – práce HSV a PSV – terénní úpravy
parc.č.195/5 a 195/6 + příjezdová komunikace na parc. Č.195/9 Dráchov
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor ŽP – zahájení vodoprávního řízení o žádosti ve věci „Most ev.č.159009 Dráchov – přeložka vodovodu
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 20.12. – rozhodnutí o kolaudačním
rozhodnutí pro Hobby dílna z rodinného domku v Dráchově č.p.110 v Dráchově – pro František a
Jaroslava Šímovi
 Dopis z MěÚ Soběslav., odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 31.01.2011 – rozhodnutí o změně
stavby před dokončením pro Ivana Fouska – práce HSV a PSV – terénní úpravy u parc.195/5 a
195/6 – lhůta dokončení stanovena na 31.12.2016
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor ŽP , ze dne 26.1. – rozhodnutí o udělení povolení – ke zřízení
vodního díla – akce s názvem „Most ev.č.159-009 Dráchov – SO 311 Přeložka vodovodu“
 Dopis od Ivana Fouska, Praha ze dne 7.2. – ve věci vyjádření k žádosti o stavební povolení na
stavbu rekreační chaty v KÚ Řípec na pozemcích 425/1, 422/1, 425/5 a 417/21 – zastupitelé vzali
na vědomí a starosta odeslal dopis se souhlasem stavby

ad 3) Informace o čerpání rozpočtu za rok 2011
Starosta obce informoval zastupitelstvo o čerpání rozpočtu v loňském roce:
- Celkové příjmy po úpravách ……………. 3.259 360,55 Kč ….. čerpání na 96,95 %
- Celkové výdaje po úpravách ……………. 2.173 035,00 Kč ….. čerpání na 99,36 %
Zdůvodnil a informoval o jednotlivých položkách rozpočtu.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

ad 4) Schválení smlouvy u umístění zařízení s fy. Cznet s.r.o., fy TERMS,a.s. a PETAnet
Pan Petr Tesař informoval o umístění technických zařízení na střeše budovy Obecního úřadu pro 3
společnosti. Po roce kontrolního měření došlo k posouzení nákladů za odběr elektrické energie a
v návaznosti na to byly vyčísleny průměrné měsíční náklady za umístění jejich technických zařízení.
Doporučil uzavření smlouvy za umístění technického zařízení v návaznosti na spotřebu energie a to:
Cznet s.r.o.: 1.700 Kč/měsíčně – současně poskytovatel internetu pro OÚ
PETAnet : 2.400 Kč/měsíčně – současně poskytovatel internetu pro OÚ
TERMS a.s.: 1.200 Kč/měsíčně
Zastupitelé tento postup odsouhlasili a schválili uzavření uvedených smluv.

Usnesení 01/01/2012:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvy za umístění technických zařízení s fy. Cznet s.r.o., TERMS a.s. a
PETAnet
Z: starosta p.Paták, Petr Tesař

ad 5) Schválení smlouvy o dílo s fy.Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o.
Starosta informoval o uzavření smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou na dodání komponent pro
projekt „Dětské hřiště“. Cena: 179.671 Kč vč. dph, termín dokončení 31.05.2012.
Zastupitelstvo uzavření smlouvy schválilo.
Usnesení 01/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fy. Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o. na zajištění
prvků – komponent projektu „Dětské hřiště Dráchov“.
Z.: starosta p.Paták

ad 6) Schválení smlouvy o financování akce realizované v rámci programu 129 120
Místostarosta Fousek informoval o účasti zástupců obce Dráchov (Fousek, Tesař) ve výběrovém řízení
na zajištění akce „Protipovodňová hráz obce Dráchov“. Do výběrového řízení se přihlásilo 10 firem, 3
byly ze soutěže vyřazeny pro nedostatky v nabídce.
Vybrána byla společnost s nejnižší nabídkou: Sdružení ZNAKON VHS České Budějovice.
Zahájení stavby: 1.3.2012 , dokončení stavby 30.09.2012 Celková cena: 19.780 471 Kč
Starosta následně seznámil se smlouvou o financování akce mezi: ČR – MZe, Povodí Vltavy a Obcí
Dráchov.
Zastupitelé tuto smlouvu schválili.
Usnesení 01/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU
129 120 na zajištění akce „Protipovodňová opatření obce Dráchov“
Z: starosta obce p.Paták

ad 7) Schválení mandátní smlouvy se společností Garanta – výběrové řízení na stavbu kanalizace
V souvislosti se záměrem obce pro vybudování kanalizace v obci navrhl starosta Paták uzavření
mandátní smlouvy s fy.GARANTA, která by jménem obce po odborné stránce zajistila výběrové řízení
na realizaci tohoto projektu – stavby kanalizace.
Podrobně seznámil s obsahem návrhu smlouvy odpovídající legislativě pro realizaci veřejných
zakázek.
Cena za poskytnutou službu: 30.000 Kč + dph
Smlouva zahrnuje i termíny a sankční postihy a další formální náležitosti.
Usnesení 01/04/2012
Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu se společností GARANTA České Budějovice na zajištění
výběrového řízení na stavbu kanalizace.
Z: starosta Paták, místostarosta p.Fousek

ad 8) Schválení smlouvy na zajištění odvozu komunálního odpadu s fy. Veselské služby s.r.o.
Starosta Paták informoval o uzavření obvyklé roční smlouvy na zajištění odvozu komunálního odpadu
s fy .Veselské služby s.r.o. Podmínky zůstávají nezměněny jako v předchozím období.
Zastupitelstvo smlouvu schválilo.
Usnesení 01/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Veselskými službami s.r.o. na zajištění odvozu komunálního
odpadu pro rok 2012.
Z: starosta Paták, místostarosta p.Fousek

ad 9) Různé
a) Zastupitelé projednali záměr provedení drobných stavebních úprav na budově Obecního úřadu
(např. odvodnění objektu a terénní úpravy, nezávislý vstup do budovy do 2.N.P., apod.).
Starosta Paták se pokusí zajistit na tyto práce finanční zdroje včetně případné účelové dotace.
b) Informace: Počet ekonomicky aktivních obyvatel v obci 106; míra nezaměstnanosti v obci
Dráchov k 31.12.2010 byla 14,15%; míra nezaměstnanosti k 31.12.2011 je 16,98% (počet
uchazečů 19, z toho dosažitelných 18) (dle Soběslavské hlásky, únor 2012)
c) Starosta Paták podal informaci o možných dotacích z grantů (GP) Jihočeského kraje a z PRV a
bude usilovat o jejich získání.
d) Rekapitulace akcí PRV obce Dráchov do roku 2015. Byla provedena aktualizace plánovaných akcí.
e) Termín jednání příštího zastupitelstva: čtvrtek 29.03.2012, 19:00h

Zapsal: ing.Jiří Kopáček, CSc. …………………………………………………

Ověřili: p.Ivanšík, pí.Kaislerová ………………………………………………………………………………………

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 16.02.2012
(výtah ze zápisu č.01/2012)

Usnesení 01/01/2012:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvy na umístění technických zařízení s fy. Cznet s.r.o., TERMS a.s. a
PETAnet
Z: starosta p.Paták, Petr Tesař

Usnesení 01/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fy. Dřevovýroba Václav Vaněk s.r.o. na zajištění
prvků – komponent projektu „Dětské hřiště Dráchov“.
Z.: starosta p.Paták

Usnesení 01/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o financování akce realizované v rámci PROGRAMU
129 120 na zajištění akce „Protipovodňová opatření obce Dráchov“
Z: starosta obce p.Paták

Usnesení 01/04/2012
Zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu se společností GARANTA České Budějovice na zajištění
výběrového řízení na stavbu kanalizace.
Z: starosta Paták, místostarosta p.Fousek

Usnesení 01/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s Veselskými službami s.r.o. na zajištění odvozu komunálního
odpadu pro rok 2012.
Z: starosta Paták, místostarosta p.Fousek

Zapsal: ing.Jiří Kopáček, CSc. …………………………………………………

Ověřili: p.Ivanšík, pí.Kaislerová ………………………………………………………………………………………

František P a t á k
starosta obce

