OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 02/2012
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 15.03.2012

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

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

Schůzi zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 19:00h a ukončena ve
20:00h.
Program jednání :
1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Projednání došlé pošty
3. Schválení změny cen vodného
4. Schválení výsledků výběrového řízení na stavební úpravy Obecního úřadu Dráchov
5. Schválení výsledků výběrového řízení na projekt kanalizace
6. Schválení žádosti o grant SDH Dráchov
7. Schválení žádosti o grant na zakoupení zařízení na měření rychlosti (radar)
8. Projednání petice občanů proti zprůjezdnění komunikací 159,135 přes obec Dráchov, Záluží,
Vlastiboř, Svinky pro těžkou nákladní dopravu
9. Různé

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
01/01/2012
01/02/2012
01/03/2012
01/04/2012
01/05/2012

stav
splněno
splněno
Splněno
Splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s úřední poštou došlou od minulého zasedání zastupitelstva:
 Dopis MěÚ Soběslav, odbor výstavby – ze dne 8.3.; rozhodnutí o vydání stavebního povolení na
stavbu „Most ev.č.159-009 Dráchov“; v rozhodnutí je řešeno i odvodnění komunikace, provizorní
objezdná komunikace, ad.
 Dopis MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje – ze dne 8.3.; - stavební povolení – úprava
veřejného osvětlení, které je vyvoláno stavbou nového mostu přes řeku Lužnici
 Dopis z Klubu českých turistů Tábor ze dne 02.03. – žádost o podporu sbírky na odporu
financování výstavby nové rozhledny na Hýlačce – zastupitelstvo tuto žádost nepodpořilo

ad 3) Schválení změny cen vodného od 1.4.2012
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrženou kalkulací ceny vodného tak, jak jí vypracoval VaK
Jižní Čechy a.s.
Cena pro vodné je kalkulována na 24,44 Kč/1m3- zvýšení o 0,64 Kč/1m3
Pevná složka je 220 Kč (za vodoměr) – snížení o 20 Kč
Tyto částky jsou zdaněny 20% sazbou dph.
Zastupitelstvo tuto kalkulaci schválilo.
Usnesení 02/01/2012:
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny vodného pro rok 2012 ve výši 24,44 Kč/m3 a pevnou složku za
vodoměr ve výši 220 Kč.

ad 4) Schválení výsledků výběrového řízení na stavební úpravy Obecního úřadu Dráchov
Starosta informoval o uskutečněném výběrovém řízení na další plánované stavební úpravy budovy
Obecního úřadu. Bohužel není možnost na tyto akce získat účelovou dotaci.
Celkem byly osloveny 3 stavební firmy, na nabídku reagovaly 2 společnosti:
 Ing.Radovan Vyhlídka – Veselí n.L. – cenová nabídka ve výši 434.174 Kč (včetně DPH)
 Stavební firma Jurman, Zelenka spol.s r.o. – Veselí n.L. – cenová nabídka 460.178 (včetně DPH)
Vzhledem k tomu, že obě cenové nabídky jsou rovnocenné, přihlídlo zastupitelstvo ke skutečnosti, že
stavební firma ing. Radovan Vyhlídka již prováděla v obci řadu staveb s dobrými výsledky a má tedy
z pohledu obce nejlepší reference.
Stavební úpravy obsažené v cenové nabídce zahrnují:
 Zámková dlažba a přístup hlavním vchodem do budovy Obecního úřadu
 Odvodnění budovy
 Vytvoření zadního vstupu do budovy pro potřebu SDH Dráchov
 Bezbariérový přístup – rampa pro vozíčkáře do OU

Zastupitelé zvážili, zda je nutné uskutečnit všechny navržené stavební úpravy a usoudili, že tyto jsou
potřebné a z pohledu stavebního je lépe uskutečnit tyto akce při jedněch stavebních pracích.
Zastupitelstvo schválilo navržené stavební úpravy a jako dodavatele stavby vybralo firmu ing.
Radovan Vyhlídka.
Usnesení 02/02/2012:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah stavebních úprav na budově obecního úřadu a vybírá jako dodavatele
stavby ve výběrovém řízení firmu ing. Radovan Vyhlídka z Veselí n.L.

ad 5) Schválení výsledků výběrového řízení na projekt „Kanalizace a ČOV Dráchov“
Místostarosta p.Fousek podal informaci o proběhlém výběrovém řízení na realizaci projektu
„Kanalizace a ČOV Dráchov“ a seznámil se zprávou nezávislé výběrové komise o posouzení a
hodnocení nabídek. Výběrová komise pracovala dne 14.3.2012 pod dohledem společnosti Garanta a
jejím předsedou byl starosta obce Dráchov p.Paták. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5
stavebních společností.
Komise posuzovala jak kvalifikaci a posouzení jednotlivých nabídek, významným kritériem byla pak
ekonomická výhodnost nabídek. Hodnotícími kritérii byla celková výše nabídkové ceny (70%) a výše
sankce při nedodržení termínu dokončení díla v Kč za každý den prodlení (30%).
Jako nejlepší nabídka byla posouzena nabídka DAICH spol. s r.o. Celková výše nabídnuté ceny je
24.896 447,66 Kč bez DPH. Navržená sankce při nedodržení termínu dokončení díla je 15.000
Kč/den.
Podrobná dokumentace projednávaná výběrovou komisí je archivována na Obecním úřadu Dráchov.
Po diskuzi odsouhlasilo zastupitelstvo závěry výběrového řízení na tuto výběrovou zakázku a schválilo
jako dodavatele stavby „Kanalizace a ČOV Dráchov“ firmu DAICH spol. s.r.o. Tábor.
Usnesení 02/03/2012:
Zastupitelstvo souhlasí se závěrem výběrového řízení na výběrovou zakázku „Kanalizace a ČOV
Dráchov“ a schvaluje dodavatele stavby firmu DAICH spol. s.r.o. Tábor

ad 6) Schválení žádosti o grant SDH Dráchov
SDH Dráchov zpracoval a prostřednictvím OÚ Dráchov předkládá žádost na Jihočeský kraj do
grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje pro
rok 2012 (tzv. neinvestiční dotace). Celkové náklady na realizaci zpracovaného projektu jsou
100.962,00 Kč, přičemž výše požadované dotace z rozpočtu Jihočeského kraje je 65.962,00 Kč a Obec
Dráchov jako žadatel se na projektu musí podílet částkou 35.000 Kč.
V žádosti jsou podrobně popsány a zdůvodněny jednotlivé položky jako např. požární hadice,
kanálový krtek, výstroj, přenosné plovoucí čerpadlo, přívěsný vozík s nástavbou.
Zastupitelstvo ocenilo velmi přehledně a odborně zpracovanou žádost a posoudilo jí jako účelovou a
následně ji schválilo. Současně souhlasí s podílem nákladů, které budou hrazeny z rozpočtu obce.
Usnesení 02/04/2012:
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt v rámci
grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 1.výzva pro rok 2012.

ad 7) Schválení žádosti o grant na zakoupení zařízení na měření rychlosti (radar)
Starosta p.Paták předložil zastupitelstvu zpracovanou žádost obce na grantový program „ Podpora
zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích“ pro zakoupení stacionárního zařízení
měření rychlosti na komunikaci v obci (radar).
Celková výše projektu je 52.080,00 Kč ,z toho požadovaná dotace je 32.080,00 Kč a vlastní prostředky
obce činí 20.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že již dříve zastupitelé pořízení tohoto zařízení požadovali, jednotně tuto žádost
schválili.
Usnesení 02/05/2012:
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt v rámci
grantového programu na podporu zřízení bezpečnostních prvků na obecních komunikacích.
ad 8) Projednání petice občanů proti zprůjezdnění komunikací 159,135 přes obec Dráchov, Záluží,
Vlastiboř, Svinky pro těžkou nákladní dopravu
Zastupitelstvo projednalo petici podanou a podepsanou některými občany výše uvedených obcí,
která se týká nesouhlasu se zprůjezdněním komunikací 159 a 135 přes uvedené obce po dostavbě
nového mostu v obci Dráchov.
Na petici je uvedeno celkem 101 podpisů občanů obce Dráchov (z celkem 262).
Zastupitelé se k této petici vyjádřili takto:
- Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace II.třídy je spravována Jihočeským krajem, není
obec Dráchov v této záležitosti kompetentní se vyjadřovat
- Obec Dráchov bude i nadále podporovat stavbu nového mostu vzhledem k tomu, že současný
provizorní most je technicky a morálně zastaralý a opotřebovaný a je ho nutné vyměnit
především s ohledem na bezpečnost silničního provozu.
- Průjezdnost obcí Dráchov je dnes z pohledu tonáže upravena dopravní značkou 7t a
vzhledem k jejímu stavebně-technickému stavu bez zásadních stavebních úprav, které jsou
jen stěží proveditelné, není možné tuto tonáž navýšit. Z těchto důvodů bude Obec Dráchov
požadovat zachování stávajícího dopravního značení.
V tomto smyslu starosta obce v zákonné lhůtě odpoví mluvčím skupiny občanů podepsaných pod
touto peticí.
Usnesení 02/06/2012:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi odpovědět v zákonné lhůtě mluvčím skupiny občanů
podepsaných pod peticí proti zprůjezdnění obce pro těžkou nákladní dopravu ve smyslu zápisu ze
zasedání č.02/2012, bod 8)
Z: starosta obce p.Paták

ad 9) Různé
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 26.04.2012 od 19:00h.

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

Ověřili: pí. Hrošková, p.Fousek ………………………………………………………………………………………

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 15.03.2012
(výtah ze zápisu č.02/2012)
Usnesení 02/01/2012:
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny vodného pro rok 2012 ve výši 24,44 Kč/m3 a pevnou složku za
vodoměr ve výši 220 Kč.

Usnesení 02/02/2012:
Zastupitelstvo schvaluje rozsah stavebních úprav na budově obecního úřadu a vybírá jako dodavatele
stavby ve výběrovém řízení firmu ing. Radovan Vyhlídka z Veselí n.L.

Usnesení 02/03/2012:
Zastupitelstvo souhlasí se závěrem výběrového řízení na výběrovou zakázku „Kanalizace a ČOV
Dráchov“ a schvaluje dodavatele stavby firmu DAICH spol. s.r.o. Tábor

Usnesení 02/04/2012:
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt v rámci
grantového programu na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje 1.výzva pro rok 2012.

Usnesení 02/05/2012:
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt v rámci
grantového programu na podporu zřízení bezpečnostních prvků na obecních komunikacích.

Usnesení 02/06/2012:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi odpovědět v zákonné lhůtě mluvčím skupiny občanů
podepsaných pod peticí proti zprůjezdnění obce pro těžkou nákladní dopravu ve smyslu zápisu ze
zasedání č.02/2012, bod 8)
Z: starosta obce p.Paták

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

Ověřili: pí. Hrošková, p.Fousek ………………………………………………………………………………………

František P a t á k
starosta obce

