OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 07/2012
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 30.08.2012

Přítomni:

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

Nepřítomni-omluveni:
Přizváni:
Určení ověřovatelé zápisu :

Ing.Kopáčková
pí. Kaislerová, p. Tesař

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 19:00h a
ukončena v 20:15h.

Program jednání :
1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Projednání došlé pošty
3. Změna dodavatele zemního plynu a elektrické energie od 1.1.2013
4. Protipovodňová hráz – věcné břemeno
5. Různé

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
03/01/2012
05/03/2012
06/01/2012
06/02/2012

Stav
řeší se
v řešení do konce roku
splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé pošty
- Dopis (e-mail) z VHS České Budějovice ze dne 23.08. ve věci dodávky a zkušební montáže
mobilního hrazení pro protipovodňové opatření v obci. Tuto záležitost řeší a je za ní zodpovědný
SDH Dráchov, velitel Milan Houska
- Dopis ze dne 27.08. od p.Štěpána a pí.Štěpánové z Prahy, ve kterém upozorňují na nesrovnalosti
uzavřené kupní smlouvy o prodeji pozemků pod protipovodňovou hráz a skutečné realizaci
stavby. Tato záležitost bude řešena na kontrolním dnu stavby, na které budou dotyční přizváni.

ad 3) Změna dodavatele zemního plynu a elektrické energie k 1.1.2012
Starosta obce informoval zastupitelstvo o návrhu na ukončení smlouvy o sdružených dodávkách
zemního plynu s Bohemia Energy a smlouvě o dodávkách elektrické energie s Optimum Trading ke
konci roku 2012. K výpovědi vedla především skutečnost složité administrace vyúčtování.
Současně starosta předložil návrh smlouvy ke změně dodavatele energií s E.ON – Distribuce České
Budějovice. Nová smlouva může vstoupit v platnost po ukončení půlroční výpovědní lhůty, tedy od
01.07.2013. Zastupitelstvo tuto změnu odsouhlasilo.
Usnesení 07/01/2012
Zastupitelstvo souhlasí s výpovědí smluv se současnými dodavateli energií, a to v termínu ke konci
roku 2012 a se změnou dodavatele energií a s uzavřením nové smlouvy o dodávkách elektrické
energie a zemního plynu s E.ON. Distribuce České Budějovice v termínu k 01.07.2013.
Zodpovídá: starosta p.Paták

ad 4) Protipovodňová hráz – věcné břemeno
Starosta informoval o tom, že v souvislosti se stavbou protipovodňové hráze a s jejím dokončením
bude potřeba upravit smlouvy o věcném břemenu na průjezd přes hráz. K tomu však dojde teprve po
geodetickém zaměření stavby po jejím dokončení.

ad 5) Různé
 Volby do krajských zastupitelstev: proběhnou ve dnech 12.-13.10.; volební místnost bude zřízena
v zasedací místnosti
 Svatováclavská pouť v Dráchově
o dne 28.09. se uskuteční slavnostní koncert v kostele sv.Václava
o dne 29.09. proběhne pouťová zábava v restauraci Penzionu ve mlejně
o pouť připadá tento rok na neděli 30.09.

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

Zápis ověřili: pí. Kaislerová, p.Tesař ………………………………………………………………………………………………….

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 30.08.2012
(výtah ze zápisu č.07/2012)
Usnesení 07/01/2012
Zastupitelstvo souhlasí s výpovědí smluv se současnými dodavateli energií, a to v termínu ke konci
roku 2012 a se změnou dodavatele energií a s uzavřením nové smlouvy o dodávkách elektrické
energie a zemního plynu s E.ON. Distribuce České Budějovice v termínu k 01.07.2013.
Zodpovídá: starosta p.Paták

ad 4) Protipovodňová hráz – věcné břemeno
Starosta informoval o tom, že v souvislosti se stavbou protipovodňové hráze a s jejím dokončením
bude potřeba upravit smlouvy o věcném břemenu na průjezd přes hráz. K tomu však dojde teprve po
geodetickém zaměření stavby po jejím dokončení.

ad 5) Různé
 Volby do krajských zastupitelstev: proběhnou ve dnech 12.-13.10.; volební místnost bude zřízena
v zasedací místnosti
 Svatováclavská pouť v Dráchově: dne 28.09. se uskuteční slavnostní koncert v kostele sv.Václava,
dne 29.09. proběhne pouťová zábava v restauraci Penzionu ve mlejně; pouť připadá tento rok na
neděli 30.09.

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

Zápis ověřili: pí. Kaislerová, p.Tesař ………………………………………………………………………………………………….

