OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 01/2014
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 30.01.2014

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.Hrošková, p.Tesař

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

Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Projednání došlé pošty
Informace o výsledcích hospodaření za rok 2013
Rozpočtový výhled obce na rok 2014-2016
Projednání smlouvy o dílo
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
08/01/2013
10/01/2013
10/02/2013
10/03/2013
10/04/2013
10/05/2013
10/06/2013

Stav
splněno
úkol zůstává v jednání (TJ Sokol)
splněno, bude zveřejněno na úřední desce
splněno
splněno
splněno
nebylo přijato
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé a odeslané pošty
 Dopis p.Růžičky ze dne 30.01.upozorňující na nefunkční osvětlení v Doubí – závada byla již
nahlášena a je v řešení



Upřesnění žádosti z Diakonie ČCE – středisko Rolnička – o neinvestiční příspěvek – ze 19.12.2013.
Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí tohoto příspěvku ve výši 5.000 Kč. Starosta obce uzavře
smlouvu o jeho poskytnutí.
Usnesení 01/01/2014
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím jednorázového neinvestičního příspěvku pro Diakonii ČCE –
středisko Rolnička Soběslav ve výši 5.000 Kč a s uzavřením příslušené smlouvy.
Z: starosta Paták, ing.Kopáčková

ad 3) Informace o výsledcích hospodaření za rok 2013
Starosta p.Paták informoval o výsledcích hospodaření za rok 2013
Příjmy: plán 2.507 350 Kč
skutečnost po úpravách 10.833 839 Kč
Výdaje: plán 1.962 975 Kč
skutečnost po úpravách
2.776 691 Kč
Podrobnosti jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí
ad 4) Rozpočtový výhled obce na rok 2014-2016
S výhledem hospodaření obce na následující tři roky podrobně seznámila účetní obce ing.Kopáčková.
Vysvětlila zejména účetní souvislosti v návaznosti na plánované investiční akce (zejména vybudování
kanalizace a ČOV). Dále informovala o plánovaných splátkách úvěrů (JVS).
Podrobná tabulka je přílohou tohoto zápisu.
Zastupitelstvo tento rozpočtový výhled jednomyslně schválilo.
Usnesení 01/02/2014
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým výhledem obce na rok 2014-2016.
Z: starosta obce

ad 5) Projednání smlouvy o dílo s Vialitem Soběslav na opravu místní komunikace
Starosta obce seznámil se smlouvou na opravu místní komunikace, kterou uzavřela obec Dráchov
14.01.2014 se společností Vialit Soběslav s.r.o.
Cena za zakázku je 176 327,25 Kč včetně DPH. Časové plnění opravy je v měsících 04-05/2014.
Zastupitelstvo vzalo uzavření této smlouvy na vědomí.

ad 6) Různé, závěr
- Informace o nové vodovodní přípojce – p.Kubát
- Informace o technickém řešení výstavby kanalizace, tlakových přečerpávacích stanic a ČOV
- Informace o zadání zakázky na zhotovení kanalizačních mříží, které byly odcizeny
- Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 27.02.2014 od 18:00h

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

Zápis ověřili: p.Hrošková, p. Tesař…………………………………………………………………………………………

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 30.01.2014
(výtah ze zápisu č.01/2014)

Usnesení 01/01/2014
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím jednorázového neinvestičního příspěvku pro Diakonii ČCE –
středisko Rolnička Soběslav ve výši 5.000 Kč a s uzavřením příslušené smlouvy.
Z: starosta Paták, ing.Kopáčková
Usnesení 01/02/2014
Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým výhledem obce na rok 2014-2016.
Z: starosta obce

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

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

