OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 07/2013
ze schůze obecního
zastupitelstva
ze dne 27.08.2013

Přítomni:

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

Nepřítomni-omluveni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé zápisu :
Veřejnost:

Ing.Kopáčková
p.Tesař, pí.Kaislerová

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 18:10h a
ukončena v 20:20h.
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Projednání došlé pošty
Změna rozpočtu č.4/2013
Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace v rámci PRV Jihočeského kraje v r.2013
Seznámení se zápisem o kontrole výkonu spisové služby
Seznámení se znaleckým posudkem – plynovod
Různé

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
02/01/2013
05/01/2013
06/01/2013
06/02/2013
06/03/2013
06/04/2013
06/05/2013
06/06/2013
06/07/2013

Stav
úkol zůstává v řešení
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka

ad 3) Projednání došlé a odeslané pošty
- Dopis bývalé spoluobčanky pí.Vobrubové za zaslání gratulace k životnímu jubileu – pouze pro
informaci
- Dopis z KÚ Jč.kraje, odbor reg.rozvoje; ze dne 19.06. – rozhodnutí vydané formou opatření
obecné povahy – zrušení rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností uvedených ve výrokové
části ÚP Dráchov – rozhodnutí bylo vyvěšeno jako veřejná vyhláška na úřední desce obce;
nebyly doručeny žádné připomínky občanů; nyní nabývá účinnosti
- Dopis z KÚ Jč.kraje, odbor reg.rozvoje; doručen 11.08. – informace k přezkumu ÚP Dráchov –
nabytí účinnosti rozhodnutí o zrušení v rozsahu rozhodnutí o opravě zjevných nesprávností
uvedených ve výrokové části ÚP Dráchov vydaného zastupitelstvem obce Dráchov, které
nabylo právní moci dne 1.října 2012 – toto rozhodnutí o zrušení opatření obecné povahy
nabylo účinnosti 11.07.2013
- Dopis z KÚ Jč.kraje, odbopr ŽP, zemědělství a lesnictví; doručen 11.07.2013; rozhodnutí o
žádosti p.Ivana Fouska – udělení výjimky ze základních ochranných podmínek přírodní
rezervace DRáchovské tůně podle projektu „Revitalizace Dráchovských tůní“
- Dopis z KÚ Jč.kraje, odbopr ŽP, zemědělství a lesnictví; doručen 11.07.2013; rozhodnutí o
žádosti p.Ivana Fouska – výártok o povolení výjimek pro uvedené druhy živočichů

ad 3) Projednání změny rozpočtu č.4/2013
Starosta a účetní obce předložili zastupitelstvu a zdůvodnili změnu rozpočtu č.4/2013, související
zejména s přijatou dotací na opravu hasičské zbrojnice (176 tis.Kč) a opatření na odstranění povodní
(97 tis.Kč). Další změnou je nutnost zaúčtování fakturaci od společnosti Garanta smluvní ujednání ve
věci projektu kanalizace, částka 1.034.000 Kč a několik dalších drobných úprav (prevence vzniku
odpadů, nákup materiálu pro zlepšení vzhledu obce, apod.)
Jednotlivé projednané změny jsou podrobně popsány v příloze zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 07/01/2013
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.4/2013.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková

ad 4) Projednání návrhu smlouvy o poskytnutí dotace v rámci PRV Jihočeského kraje v r.2013
Starosta obce pan Paták seznámil zastupitele s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace v rámci
Programu rozvoje venkova Jihočeského kraje v roce 2013, jejímž účelem bylo poskytnutí prostředků
na „Opravu hasičské zbrojnice, na st.parc.č.58/1 v k.ú.Dráchov, ve výši 176.000 Kč.
Zastupitelé byli seznámení s celým obsahem předmětné smlouvy, ke které neměli výhrady, Poté byla
smlouva schválena.
Usnesení 07/02/2013
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci PRV pro akci „Oprava
hasičské zbrojnice“, ve výši 176.000 Kč. Ukládá starostovi obce a účetní obce použít tuto dotaci a
zaúčtovat ve smyslu předmětné smlouvy
Z: starosta p.Paták, účetní ing.-Kopáčková
ad 5) Seznámení se zápisem o kontrole výkonu spisové služby
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se záznamem o výkonu spisové služby na úseku předarchivní
péče, který byl proveden pracovníky Státního okresního archivu při kontrole v obci dne 20.06.

Ze záznamu vyplynula drobná doporučení k dalšímu výkonu této činnosti (např. uvádění spisové
znaku, skartačního znaku a skartační lhůty, a čísla jednací.
Součástí záznamu je také protokol o provedeném skartačním řízení a záznam o předání archiválií
k trvalému uložení v archivu.
Na základě doporučení byl vypracován nový spisový a skartační řád obecního úřadu Dráchov, který
vchází v účinnost 1.9.2013.
Zastupitelstvo tento dokument schválilo.
Usnesení 07/03/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí záznam o výkonu spisové služby na úseku předarchivní péče
provedený Státním okresním archivem 20.06.2013 a schvaluje nový spisový a skartační řád Obecního
úřadu Dráchov s jeho účinností od 01.09.2013
Z: starosta p. Paták, místostarosta p. Fousek

ad 6) Seznámení se znaleckým posudkem – plynovod
Starosta seznámil zastupitelstvo se znaleckým posudkem ing. Pavla Kratochvíla z Tábora, č.3267123/2013, kterým bylo provedeno ocenění plynovodu Dráchov.
Znalecký posudek je založen v dokumentech obce.
Podle posudku je administrativní cena vyčíslena na 6.668 000 Kč, zatímco obvyklá současná cena
odpovídá odpisové hodnotě, která je ve výši 7.532 000 Kč.
Tento posudek bude použit v jednání s EON Česká republika ve věci požadovaného odkupu
plynárenského zařízení – STL plynovody vč. přípojek – plynofikace obce Dráchov. (viz. bod 11 zápisu
č.06/2013).
Na základě vypracovaného posudku a po seznámení s uvedeným oceněním plynovodu odsouhlasilo
zastupitelstvo jednohlasně odprodej předmětného zařízení nejméně za cenu stanovenou znalcem.

Usnesení 07/04/2013
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plynárenského zařízení – STL plynovody vč. přípojek –
plynofikace obce Dráchov za cenu stanovenou soudním znalcem.
Z: starosta Paták, místostarosta p.Fousek

ad 7) Různé
a) Ukládání zeleně, kompostárna Novák
Starosta obce zmínil problém s ukládáním odpadové zeleně v katastru obce a informoval o
záměru výstavby kompostárny pana Nováka v Soběslavi. Zastupitelstvo se k této
problematice ještě vrátí na příštích zasedáních.
b) Traktoriáda
Zastupitelstvo vyjadřuje poděkování SDH Dráchov za organizaci a průběh tradiční
„Dráchovské traktoriády“ 2013, které přitáhla zájem mnoha občanů obce a celé řady dalších
návštěvníků. Akce byla velmi vzorně připravena a zorganizována a přispívá tak k dobrému
jménu naší obce.

c) Hřiště Sokola Dráchov
Zastupitelstvo vyjádřilo nespokojenost se současným stavem hřiště Sokola Dráchov, který
navíc nepůsobí dobře bezprostředně při vjezdu do horní části obce. Doporučilo v této věci na
příštím zasedání jednat s panem Klimešem.
d) Zpravodaj obce Dráchov, roční kalendář
Ing. Kopáček vznesl podnět k pravidelnému vydávání „Dráchovského zpravodaje“, který by
byl distribuován např. s četností 2 – 3 ročně do domácností a podrobně informoval o dění
v obci. Přispívateli by mohli být vedle Obecního úřadu také zájmové organizace či samotní
občané.
Další myšlenkou by mohlo být vydání ročního kalendáře s obrázky z obce, který by mohl být
rovněž poskytnut občanům Dráchova, příp. by mohl sloužit jako dárkový předmět. Tyto
aktivity jsou praktikovány i v jiných obcích a jsou jejich občany dobře vnímány a přijímány.
Bylo dohodnuto, že se k tomuto podnětu vrátí příští zasedání zastupitelstva.

ad 10) Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční koncem měsíce září a termín bude včas oznámen.

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

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

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 27.08.2013
(výtah ze zápisu č.07/2013)

Usnesení 07/01/2013
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.4/2013.
Z: starosta Paták, účetní ing. Kopáčková

Usnesení 07/02/2013
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci PRV pro akci „Oprava
hasičské zbrojnice“, ve výši 176.000 Kč. Ukládá starostovi obce a účetní obce použít tuto dotaci a
zaúčtovat ve smyslu předmětné smlouvy
Z: starosta p.Paták, účetní ing.-Kopáčková
Usnesení 07/03/2013
Zastupitelstvo bere na vědomí záznam o výkonu spisové služby na úseku předarchivní péče
provedený Státním okresním archivem 20.06.2013 a schvaluje nový spisový a skartační řád Obecního
úřadu Dráchov s jeho účinností od 01.09.2013
Z: starosta p. Paták, místostarosta p. Fousek

Usnesení 07/04/2013
Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem plynárenského zařízení – STL plynovody vč. přípojek –
plynofikace obce Dráchov za cenu stanovenou soudním znalcem.
Z: starosta Paták, místostarosta p.Fousek

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

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

