OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 01/2013
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 03.01.2013

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

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

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 18:00h a
ukončena v 19:30h.

Program jednání :
1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Projednání došlé pošty
3. Smlouva o dílo – opravy střechy na požární zbrojnici.
4. Odstranění zátarasu na veřejné komunikaci
5. Závěr

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
09/01/2012
09/02/2012
09/03/2012
09/04/2012
09/05/2012

Stav
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé pošty
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje – ze dne 17.12.12 – rozhodnutí o povolení
přístřešku u rodinného domu č.p.41 (Oto Svoboda) v Dráchově
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje – ze dne 19.12.12 – výzva k účasti na
závěrečné kontrolní prohlídce – přístavba a stavební úpravy RD č.p.58 v Dráchově – pí. Alena
Růžičková – za obec se zúčastní místostarosta p.Fousek
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby a reg.rozvoje – ze dne 20.12.12 – doručení veřejnou
vyhláškou – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce vodního díla – protipovodňová hráz
Dráchov – dne 05.02.2013 od 09:00h – účast za obec: p.Paták, p.Fousek, p,Houska (SDH)




Informace z Finančního úřadu v Soběslavi ze dne 20.12. o údajích k dani z nemovitostí na
zdaňovací období roku 2013 – bylo vyvěšeno na úřední desce
Zápis z VH Svazku obcí TDO Lužnice konané dne 11.12.2012 – příspěvek na I.pololetí roku 2013
do Svazku obcí navržen ve výši 25 Kč/obyvatele vzalo na vědomí. Informace o odběru bez úplaty
elektrozařízení „vyřazeného z obyváku“ společností Asekol s.r.o.

ad 3) Smlouva o dílo –oprava střechy na požární zbrojnici
Starosta seznámil zastupitelstvo o uzavřené smlouvě o dílo mezi OU Dráchov a sdružením
podnikatelů jan Vrátný a Jaroslav Čáp z Veselí nad Lužnicí ve věci provedení rekonstrukce střechy na
požární zbrojnici v Dráchově č.p. 47. Cena díla stanovena na 154.145,80 Kč včetně DPH. Čas plnění byl
stanoven do 30.04.2013. Zastupitelstvo vzalo uzavření této smlouvy na vědomí.

ad 4) Odstranění zátarasu na veřejné komunikaci
K jednání ve věci dotazu pí. Růžičkové z minulého jednání zastupitelstva se dostavila paní
B.Klimešová. Jedná se o zaplocení přístupové cesty ke „Staré řece“ v části obci Doubí podél RD paní
Klimešové.
Dosud zaplocení nebylo odstraněno. Paní Klimešová toto zdůvodnila skutečností, že plocha před
dokončenou protipovodňovou hrází je dosud nezpevněná a značně blátivá a nedá se tam ani přejít a
pletivo tedy pouze brání vstupu na měkkou plochu. Na jaře se předpokládá se zpevněním povrchu po
osetí travním porostem a následným odstraněním plotu.
Bylo dohodnuto, že toto opětovně projednají zástupci obce s pí.Růžičkovou. Pokud nedojde
k pochopení, bude pletivo odstraněno, ale obcí bude zabezpečen zákaz vstupu na zmíněnou cestu po
dobu, kdy pozemek bude nezpevněn.
Usnesení 01/01/2013
Projednat s paní Růžičkovou záležitost dotazu na přístup ke Staré Řece na veřejné komunikaci
v Doubí.
Z.: starosta p.Paták

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

Zápis ověřili: pí. Hrošková, , p.Ivanšík

………………………………………………………………………………………………….

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 03.01.2013
(výtah ze zápisu č.01/2013)

Usnesení 01/01/2013
Projednat s paní Růžičkovou záležitost dotazu na přístup ke Staré Řece na veřejné komunikaci
v Doubí.
Z.: starosta p.Paták

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

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

