OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 09/2012
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 03.12.2012

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 18:00h a
ukončena v 20:30h.

Program jednání :
1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Projednání došlé pošty
3. Projednání změnu rozpočtu č.5/2012
4. Schválení rozpočtu na rok 2013
5. Schválení smlouvy o dodávce elektřiny
6. Vyúčtování stavebních prací za rok 2012
7. Jmenování inventarizační komise
8. Seznámení se zápisem z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2012
9. Seznámení s rozpočtem na rok 2013 dobrovolného svazku obcí TDO Lužnice
10. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2013 dobrovolného svazku obcí DSO Soběslavsko
11. Výběrové řízení na opravu střechy na objektu č.47 v Dráchově (zbrojnice DSH Dráchov)
12. Různé

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
05/03/2012
07/01/2012
08/01/2012
08/02/2012
08/03/2012
08/04/2012
08/05/2012
08/06/2012
08/07/2012

Stav
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé pošty
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg. rozvoje ze dne 25.10.- oznámení o spojení řízení
o povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému
ústnímu jednání – plynofikace RD č.p.41 v Dráchově
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje ze dne 7.11.- oznámení o spojení řízení o
povolení výjimky s územním řízením, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému
ústnímu jednání – pro přístřešek u RD č.p.41 v Dráchově
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje ze dne 29.11.- rozhodnutí o umístění
stavby – plynofikace RD č.41 v Dráchově
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje ze dne 12.11.- kolaudační souhlas
s užíváním stavby – rekreační areál Dráchov – II.etapa
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje ze dne 24.10..- výzva k účasti na
závěrečné kontrolní prohlídce – rekreační areál Dráchov – II.etapa
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje ze dne 29.10..- výzva k účasti na
závěrečné kontrolní prohlídce po kontrolním provozu – Ivan Fousek – práce PSV a HSV –
veřejně přístupná účelová komunikace k rekreačnímu areálu Dráchov
- Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje ze dne 14.11.- kolaudační souhlas pro
veřejně přístupná účelová komunikace k rekreačnímu areálu Dráchov pro Ivana Fouska –
práce HSV a PSV
- Dopis z KÚ Jihoč.kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, ze dne 23.11. – stanovení
místní úpravy silničního provozu na silnici I/3 spočívající v umístění 2 ks SDZ A22 – „Jiné
nebezpečí“ a 2 ks SDZ E13 – „Text“ se symbolem chodce před křižovatkou se silnicemi I/23 a
II/159 a to v obou směrech jízdy, k.ú.Řípec (křižovatka U Sloupu)
- Dopis z EU, Fondu soudružnosti, ze dne 13.11. – akceptování žádosti o podporu SFŽP ČR
v rámci Operačního programu životní prostředí – akceptační číslo 12130441, ID projektu:
18735425; prioritní osa: 1-Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika
povodní (FS) (kanalizace a ČOV Dráchov)

ad 3) Projednání změnu rozpočtu č.5/2012
Starosta a účetní obce předložili zastupitelstvu a zdůvodnili změnu rozpočtu č.5/2012, související
s vyššími příjmy než byly původně plánované a s drobnými změnami na straně výdajů. Jednotlivé
projednané změny jsou podrobně popsány v příloze zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 09/01/2012
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.5/2012.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková

ad 4) Schválení rozpočtu na rok 2013
Starosta obce s účetní ing. Kopáčkovou informovali o rozpočtu obce pro rok 2013, který byl podle
předpisů vyvěšen na úřední desce. Na obecní úřad nebyly doručeny žádné připomínky od občanů.
Příjmy: 2.507 350 Kč
Výdaje : 2.162.975 Kč
Přebytek: + 344.375 Kč
Zastupitelé obce tento rozpočet schválili. Podrobný rozpočet je přílohou tohoto zápisu a bude
vyvěšen na úřední desce
Usnesení 09/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2013 bez výhrad.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková

ad 5) Schválení smlouvy o dodávce elektřiny
Starosta obce informoval o návrhu smlouvy o sdružených službách na dodávku elektrické energie ze
sítě nízkého napětí s dodavatelem E.ON. Energie a.s., na dobu tří let.
Zastupitelé vyslovili souhlas s uzavřením této smlouvy.
Usnesení 09/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách na dodávku elektrické energie se
společností E.ON. Energie na dobu 3 let.
Z: starosta Paták

ad 6) Vyúčtování stavebních prací za rok 2012
Starosta p.Paták podrobně rozebral výčet a vyúčtování stavebních údržbových prací v obci
provedených v roce 2012 v celkové výši 1.020 360 Kč. Podrobný přehled a vyúčtování je k nahlédnutí
na obecním úřadu.
Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.

ad 7) Jmenování inventarizační komise
Starosta p.Paták jmenoval komisi k provedení inventarizace majetku ve složení: předseda Miloslav
Ivanšík + členové: Petr Tesař, ing. Dana Kopáčková, Miroslav Fousek, a předal příkaz k provedení
inventarizace včetně podrobného harmonogramu
Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.

ad 8) Seznámení se zápisem z dílčího přezkumu hospodaření za rok 2012
Dne 12.11. se uskutečnil v obci dílčí přezkum hospodaření za období 1.1.-31.10.2012. provedený
pracovnicí KÚ Jihočeského kraje.
Při přezkumu nebyly zjištěny závady.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

ad 9) Seznámení s rozpočtem na rok 2013 dobrovolného svazku obcí TDO Lužnice
Starosta informoval o rozpočtu na rok 2013 DSO TDO Lužnice (třídění domácích odpadů).
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

ad 10) Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2013 dobrovolného svazku obcí DSO Soběslavsko
Starosta informoval o návrhu rozpočtu na rok 2013 DSO Soběslavsko (15 obcí). Rozpočet je předložen
jako vyrovnaný. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.

ad 11) Výběrové řízení na opravu střechy na objektu č.47 v Dráchově (zbrojnice DSH Dráchov)
Starosta obce informoval o záměru opravy střechy a fasády na objektu Požární zbrojnice. Podle
předběžné kalkulace se bude jednat o částku ve výši ca. 300 tis.Kč. (ca. ½ oprava střechy a ½ oprava
fasády)
Obecní úřad požádá o podporu na realizaci tohoto projektu z OP PRV.
Pokud se týká výměny střešní krytiny, vypsal Obecní úřad výběrové řízení, do kterého se přihlásili tři
dodavatelé (písemné nabídky založeny na obci)
1/ Stanislav Maryška, Veselí nad Lužnicí …………………….………… nabídka 170.254 Kč vč.DPH
2/ Josef Hájíček, Mažice + Jiří Hájíček, Vlastiboř ………………….. nabídka 149.688 Kč vč. DPH
3/ Jan Vrátný + Jaroslav Čáp, Veselí n.L. …………………………….… nabídka 154 145,80 Kč vč.DPH

Zastupitelé po diskuzi rozhodli o vítězi tohoto tendru, a sice pro stavební firmu Jan Vrátný + Jaroslav
Čáp.
Práce budou provedeny v r.2013, náklady na tuto akci jsou součástí rozpočtu r.2013.
Usnesení 09/04/2012
Zastupitelstvo rozhodlo o vítězi výběrového řízení na realizaci prací souvisejících s výměnou střešní
krytiny na požární zbrojnici č.p. 47 ve prospěch stavební formy Jan Vrátný + Jaroslav Čáp, Veselí nad
Lužnicí.
Z: starosta Paták

ad 12) Různé
 Dotaz paní Růžičkové na zaplocení cesty
Na Obecní úřad se obrátila p.Růžičková ve věci zaplocení přístupové cesty ke „Staré řece“, které
provedla rodina Klimšová.
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou komunikaci, není toto oplocení možné a přístup k řece
musí být zabezpečen.
Zastupitelé pověřili místostarostu obce, aby tuto záležitost vyřešil.
 POV na rok 2013
Starosta informoval o možných aktivitách v rámci POV, dotační titul 7, v roce 2013. Doporučuje
se další vybavování mobiliářem v katastru obce (kontejnery na odpad, turistické mapy, turistické
posazení, zpevněné plochy pro kontejnery, kolostavy, apod.
Zastupitelé vyjádřili jednoznačnou podporu těmto návrhům a doporučilo, aby byl řešen
v součinnosti s DSO Soběslavsko. Následně přijali následující usnesení:
Usnesení 09/05/2012
Zastupitelstvo obce schavluje svou účast v realizaci společného projektu DSO Soběslavsko z POV DT7
na rok 2013 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí DSO Soběslavsko – mobiliář II“ a je připraveno
realizovat svou část projektu ve výši 110 tis.Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%,
tedy ca.33 tis.Kč.
Z: starosta Paták
 Darovací smlouva
Zastupitelstvo vzalo na vědomí darovací smlouvu DSO Soběslavsko ve prospěch Obce Dráchov,
kterou je řešeno předání daru (mobiliáře I z projektu POV r.2012) v celkové hodnotě 77.483 Kč
včetně DPH.
 Zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou odměnu členu zastupitelstva p.Tesařovi ve výši 2000 Kč
za vedení registru práv a povinností a vedení evidence datových schránek.
 Termín příštího zasedání se uskuteční: 03.01.2013

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

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

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 03.12.2012
(výtah ze zápisu č.09/2012)

Usnesení 09/01/2012
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.5/2012.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková
Usnesení 09/02/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2013 bez výhrad.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková
Usnesení 09/03/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách na dodávku elektrické energie se
společností E.ON. Energie na dobu 3 let.
Z: starosta Paták
Usnesení 09/04/2012
Zastupitelstvo rozhodlo o vítězi výběrového řízení na realizaci prací souvisejících s výměnou střešní
krytiny na požární zbrojnici č.p. 47 ve prospěch stavební formy Jan Vrátný + Jaroslav Čáp, Veselí nad
Lužnicí.
Z: starosta Paták
Usnesení 09/05/2012
Zastupitelstvo obce schavluje svou účast v realizaci společného projektu DSO Soběslavsko z POV DT7
na rok 2013 pod názvem „Zlepšení vybavenosti obcí DSO Soběslavsko – mobiliář II“ a je připraveno
realizovat svou část projektu ve výši 110 tis.Kč, kdy vlastní zdroje obce jsou předpokládány z 30%,
tedy ca.33 tis.Kč.
Z: starosta Paták

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

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

