OBEC

DRÁCHOV

Zápis c. OS/2013
z mimorádné schuze obecního zastupitelstva
ze dne 08.06.2013

p.Paták,p.Fousek,

ing. Kopácek, pí.Hrošková, pí.Kaislerová, p.Tesar,

tomni-omluveni:
rizváni- - hosté:

.........................

.

Urcení overovatelé

Mimorádná

schuze byla operativne

svolána

na základe

došlého

dopisu

se SFŽP v záležitosti

vybudování kanalizace a COV Schuzi zahájil a rídil starosta obce František Paták. Schuze byla zahájena
v 20:0Sh a ukoncena v 21:10h.
Program jednání:
1.
2.
3.

Stanovisko v záležitosti stavby kanalizace a COV - dopis SFŽP
Povodnová situace v obci, nasazení a zásahy SDH Dráchov
Ruzné

ad 1) Stanovisko v záležitosti stavby kanalizace a COV - reakce na výzvu SFŽP
Dne 7.6. došel na Obecní úrad elektronickou poštou dopis ze Státního fondu životního prostredí
v záležitosti OPŽP na programovací období 2007-2013. V rámci tohoto programu požádala obec
rovnež o podporu zamýšleného projektu na vybudování kanalizace a COV. Nyní došla výzva ze SFŽP,
aby se obec do 2 dnu vyjádrila, zda má i nadále zájem o realizaci této investice.
V kladném prípade by musela být ale akce dokoncena do podzimu 201S, aby mohla spadnout do
uvedeného operacního programu.
V seznamu žádostí o podporu v rámci 39.výzvy - prioritní osy 1, je obec Dráchov na S.poradí.
Celkové náklady akce jsou 36.38930 Kc, z toho uznatelné náklady pak 31.636 672 Kc.
Dotace z FS predstavuje 26.891171 Kc a požadovaná podpora ze SFŽP pak 1.581833 Kc.
Ostatní nákladv bv muselv být kryty z vlastních prostredku obce, resp. z úveru, o který by obec
požádala banku.
Po diskuzi zastupitelu v této veci dospeli clenové zastupitelstva k jednoznacnému záveru, že tato
akce je pro obec nezbytná a je jí nutné realizovat i za podmínek docasného zadlužení.
Odmítnutí této nabídky - výzvy SFŽP by mohlo znamenat ohrožení realizace této potrebné stavby
v pozdejším období.
Zastupitelstvo proto uložilo starostovi a místostarostovi obce, aby na uvedenou výzvu reagovali
pozitivne a zaslali na SFŽPprojevení zájmu o realizaci této investicní akce, resp. verejnou podporu.
Je predpoklad, že se realizace akce v uvedeném case zvládne.

Usnesení 5/01/2013
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi

jednat dále se SFŽP o možnosti zahrnutí akce

výstavby kanalizace a COV v obci Dráchov do programu OPŽP.
Termín: ihned, 10.06.2013

z: starosta Paták, místostarosta Fousek

ad 2) Povodnová situace v obci, nasazení a zásahy SDH Dráchov
Zastupitelstvo dále diskutovalo soucasnou povodnovou situaci vyvolanou "Povodnemi

2013" na rece

Lužnici a významne ocenilo nasazení a zásah Sboru dobrovolných hasicu obce Dráchov.
K prvnímu zásahu došlo již v soboru 1.6. v noci pri hašení požáru seníku ve statku p.Peterky, a
následne od nedele 02.06. probíhá nepretržité nasazení SDH pri montáži protipovodnových zábran a
precerpávání kanalizacních vod.
SDH drží nepretržité služby a je v úzkém kontaktu s Povodím Vltavy a krizovým centrem Jihoceského
kraje.
Zastupitelstvo jednoznacne potvrdilo, že pokryje veškeré náklady spojené s touto cinností, resp. bude
usilovat o jejich krytí z verejných prostredku vyclenených na povodne a uhradí SDH po celou dobu
jejich zásahu primerené obcerstvení.

ad 3) Ruzné
a)

Starosta obce p.paták zmínil potrebu rekonstrukce príjezdové komunikace k domu p.Chlane
v Dráchove-Brane. Na nutnost sjízdnosti komunikace upozornila i záchranná služba.
Starosta prohlásil, že se v této veci spojí s Vialitem a požádá o vypracování cenového návrhu
pro opravu této príjezdové cesty.

b) Termín rádného zasedání zastupitelstva
plánovaný na ctvrtek
z technických duvodu prekládá na pátek 21.06.2013 od 19:00h.
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USNESENí
Z mimorádného zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 08.06.2013
(výtah ze zápisu c.OS/201JJ

Usnesení 5/01/2013

Zastupitelstvo

obce ukládá starostovi a místostarostovi

jednat dále se SFŽP o možnosti zahrnutí akce

výstavby kanalizace a COV v obci Dráchov do programu OPŽP.
Termín: ihned, pondelí 10.06.

z: starosta Paták, místostarosta Fousek
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ing. Kopácek

Zápisoveli1i pi Hrošková,p'TesarHUHHU~UH~~~U~RÁJj~)

Dr'

ch O V 3
392 01 SobeII8Y

8

