OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 08/2012
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 22.10.2012

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. Hrošková, p.Ivanšík

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 18:00h a
ukončena v 20:15h.

Program jednání :
1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Projednání došlé pošty
3. Projednání změnu rozpočtu č.4/2012
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
5. Projednání obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místních poplatcích
6. Projednání obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
7. Projednání smlouvy o výpůjčce
8. Projednání smlouvy o nájmu požární zbrojnice
9. Projednání smlouvy o nájmu nebytového prostoru s SDH Dráchov
10. Projednání dodatku č.1 ke smlouvám pro podnikatele za odpady
11. 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
07/01/2012

Stav
Poznámka
Splněno na úrovni obce, dále
v řešení PČR Jihočeského
kraje
v řešení do konce roku
splněno

ad 2) Projednání došlé pošty
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor ŽP z 5.9.- pozvánka na jednání ve věci přístupové cesty do
stanového tábořiště p.Ivana Fouska konané dne 19.9.

-

-

Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje – ze dne 4.9.- výzva k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce – stavební úpravy RD č.p.87 v Dráchově – D.Ludvíková
Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 12.09.- výzva k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce – hospodářské zázemí u RD č.p.124 , p.Jiří Slípka
Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje, ze dne 09.10.- vydání souhlasu
s provedením ohlášené stavby pro objekt občanské vybavenosti č.p. 47 v Dráchově – výměna
oken, dveří a vrat
Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje z 5.10. – výzva k podávání žádostí POV na
rok 2013
Dopis z MěÚ Veselí n.L., odbor výst. A ŽP, ze dne 06.09. – oznámení o zahájení územního řízení a
pozvání k veřejnému ústnímu jednání na den 9.10. – pro I.Fousek – rekreační chata v k.ú.Řípec
Dopis z KÚ Jč kraje, ze dne 27.09. – oznámení o zahájení správního řízení - udělení výjimky ze
zákazu pro druhy zvláště chráněných živočichů
Zápis z místního šetření – vodoprávního dozoru – konaného dne 19.09.2012 v prostoru
stanového tábořiště u Lužnice v Dráchově – pro I.Fousek
Dopis od p.Jiřího Bicka ze dne 04.09. – žádost o povolení přemístění vodoměrné šachty u pana
Karla Chlaně, Dráchov č.p. 122 – obec vydala souhlas dne 06.09.
Informace z KÚ Jč.kraje, ze dne 12.09.2012, odbor kancelář hejtmana k poskytnutí účelové
neinvestiční dotace UZ 14004 z rozpočtu MV – generálního ředitelství HSZ ČR na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje v roce 2012

ad 3) Projednání změnu rozpočtu č.4/2012
Starosta a účetní obce předložili zastupitelstvu a zdůvodnili změnu rozpočtu č.4/2012, související
s aktuálními údržbovými pracemi na budově obecního úřadu, schráně SDH a dalšími. Jednotlivé
projednané změny jsou podrobně popsány v příloze zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 08/01/2012
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.4/2012.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková

ad 4) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2013
Starosta obce s účetní ing. Kopáčkovou informovali o zpracování 1.návrhu rozpočtu obce pro rok
2013. Podrobně rozebrali jednotlivé rozpočtované kapitoly, které zastupitelé připomínkovali. Tato
zpracovaná verze návrhu bude vyvěšena na úřední desce v souladu s platnými pravidly.

ad 5) Projednání obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místních poplatcích
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem vyhlášky č.1/2012 o místních poplatcích:
Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt - poplatek jsou v souladu s příslušnou právní legislativou.
Vyhláška řeší rovněž oznamovací povinnost ubytovatelů a administraci plateb, apod. Byla
odsouhlasena částka 10 Kč/osobu a den.
Dalším poplatkem je poplatek z ubytovací kapacity – zde byl navrženo poplatek 6 Kč/osoba/den.
Zastupitelstvo tuto OZV schválilo.
Usnesení 08/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místních poplatcích.
Z: starosta Paták, účetní obce ing. Kopáčková

ad 6) Projednání OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů
V souladu s novelizací zákona č. 565/1990 Sb. a dalšími předložil starosta obce návrh nové obecně
závazné vyhlášky č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku celkem pro rok 2013 je navrženo ve výši
450 Kč.
Zastupitelstvo tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo.
Usnesení 08/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok
2013 se schvaluje na částku 450 Kč.
Z: starosta Paták, účetní obce ing. Kopáčková
ad 7) Projednání smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě stavby protipovodňového
opatření
Místostarosta p.Fousek seznámil s návrhem smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě
stavby protipovodňového opatření na řece Lužnici v obci Dráchov, která se uzavírá mezi Povodím
Vltavy,s.p. a Obcí Dráchov, na dobu 10 let

Usnesení 08/04/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
protipovodňového opatření.

o

výpůjčce,

podmínkách

provozu

a

údržbě

stavby

Z: starosta Paták, místostarosta Fousek

ad 8) Projednání smlouvy o nájmu požární zbrojnice
Starosta obce p.Paták seznámil s návrhem smlouvy o nájmu požární zbrojnice uzavírané mezi Obcí
Dráchov a Sborem dobrovolných hasičů Dráchov
Usnesení 08/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu požární zbrojnice.
Z: starosta Paták, místostarosta Fousek

ad 9) Projednání smlouvy o nájmu nebytového prostoru s SDH Dráchov
Starosta obce p.Paták seznámil s návrhem smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově Obecního
úřadu pro SDH Dráchov jako klubovna.
Usnesení 08/06/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru v budově OÚ určené jako klubovna
pro SDH.
Z: starosta Paták, místostarosta Fousek

ad 10) Projednání dodatku č.1 ke smlouvám pro podnikatele za odpady
Starosta obce informoval o tom, že v souvislosti s bodem č.6) tohoto zápisu a změnou sazby poplatků
za provoz systému shromažďování, třídění a odstraňování odpadů, budou k datu 1.1,2013
vypracovány dodadtky č.1 ke smlouvám s podnikateli. Byla odsouhlasena jednotná částka ve výši
1000 Kč/podnikatel/rok.
Usnesení 08/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvám s podnikateli za svoz odpadů. Poplatek
pro rok 2013 činí 1000 Kč.
Z: starosta Paták, účetní obce ing.Kopáčková

ad 11) Různé
Termín příštího zasedání se uskuteční: pondělí 03.12.2012 od 18:00h

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

Zápis ověřili: pí. Hrošková, p.Ivanšík ………………………………………………………………………………………………….

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 22.10.2012
(výtah ze zápisu č.08/2012)

Usnesení 08/01/2012
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.4/2012.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková

Usnesení 08/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o místních poplatcích.
Z: starosta Paták, účetní obce ing. Kopáčková
Usnesení 08/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku pro rok
2013 se schvaluje na částku 450 Kč.
Z: starosta Paták, účetní obce ing. Kopáčková
Usnesení 08/04/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
protipovodňového opatření.

o

výpůjčce,

podmínkách

provozu

a

údržbě

stavby

Z: starosta Paták, místostarosta Fousek
Usnesení 08/05/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu požární zbrojnice.
Z: starosta Paták, místostarosta Fousek
Usnesení 08/06/2012
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu nebytového prostoru v budově OÚ určené jako klubovna
pro SDH.
Z: starosta Paták, místostarosta Fousek
Usnesení 08/07/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvám s podnikateli za svoz odpadů. Poplatek
pro rok 2013 činí 1000 Kč.
Z: starosta Paták, účetní obce ing. Kopáčková

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

Zápis ověřili: pí.Hrošková, p.Ivanšík ………………………………………………………………………………………………….

