OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 03/2014
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 27.03.2014

Přítomni:

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

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

Ing.Kopáčková
pí.Hrošková, p.Tesař
Mgr.Šimková

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 19:05h a
ukončena v 20:20h.
Program jednání :
1. Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Projednání došlé pošty
3. Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013 a závěrečného účtu
obce za rok 2013
4. Projednání nákupu nové investiční techniky
5. Projednání smlouvy o zřízení a provozu profilu zadavatele
6. Různé – projednání s uzavírkou silnice přes obec Dráchov; kanálové šachty

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Starosta obce překontroloval předchozí zápis a v něm uložené úkoly.
Usnesení
08/01/2013
02/01/2014
02/02/2014
02/03/2014

Stav
úkol zůstává v jednání (TJ Sokol)
splněno
splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé a odeslané pošty
 Dopis z KÚ Jč kraje z 27.3., odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – udělení výjimky podnikateli Ivanu
Fouskovi ze základních ochranných podmínek přírodní rezervace – pro projekt „Revitalizace
Dráchovských tůní“
 Dopis z KÚ Jč kraje z 27.3., odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – povolení pro podnikatele Ivana
Fouska ke kácení dřevin rostoucích mimo les v přírodní rezervaci Dráchovské tůně
 Dopis z KÚ Jč kraje z 20.3., odbor ŽP, zemědělství a lesnictví – výzva k provedení opatření ke
zlepšování životního prostředí – pro přírodní rezervaci Dráchovské louky






Zápis Městské knihovny Tábor ze dne 7.3. o porovnání výsledků knihovny v Dráchově s obcemi
srovnatelné velikosti – výsledky jsou pro naší obec velice pozitivní
Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby, ze dne 13.03. – stanovení přechodné úpravy provozu o uzavírce silnice z důvodu stavby nového mostu přes řeku Lužnici
Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby, ze dne 13.03. – rozhodnutí o povolení uzavírky silnice
II/159 z důvodu stavby nového mostu přes řeku Lužnici
Dopis z Čevak ze dne 28.02. o změně ceny vodného pro rok 2014
Starosta obce předložil k projednání nově stanovenou kalkulaci ceny vodného společností ČEVAK.
Cena pro vodné je kalkulována na 26,40 Kč/1m3, s dph 30,36 Kč/1m3
Pevná složka je:
 204 Kč (za vodoměr) – při kapacitě vodoměru do 2,5 m3/hod
 2111 Kč (za vodoměr) – při kapacitě vodoměru do 10 m3/hod
 4420 Kč (za vodoměr) – při kapacitě vodoměru do 15 m3/hod
Tyto částky jsou zdaněny 21% sazbou dph.
Zastupitelstvo uvedené kalkulace schválilo.
Usnesení 03/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny vodného pro rok 2014 ve výši 26,40 Kč/m3 a pevnou
složku za vodoměr ve výši 220 Kč/2198 Kč/4530 Kč dle kapacity vodoměru. Uvedené ceny jsou
bez dph.
Z: starosta Paták

ad 3) Projednání a schválení zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2013 a závěrečného
účtu obce za rok 2013
Účetní obce ing. Kopáčková a starosta p.Paták seznámili s protokolem o výsledcích přezkumu
hospodaření, který proběhl dne 28.11.2013 a 20.02.2014. Přezkoumání provedli Jitka Mauerová
z Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Uvedli zejména rozsah provedené kontroly – uzavírání smluv, zápisy výborů, namátková kontrola
některých účetních dokladů, aj.
Při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky týkající se finančních operací.
Účetní obce ing. Kopáčková seznámila zastupitelstvo se sestaveným závěrečným účtem obce za rok
2013, který byl již v souladu s právními předpisy vyvěšen na veřejné desce a elektronické úřední
desce, aby se s ním mohli seznámit občané.
Zastupitelstvo následně přijalo následující usnesení:
Usnesení 03/02/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dráchov za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření a uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: zastupitelstvo obce

ad 4) Projednání nákupu nové investiční techniky
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obměnu výpočetní techniky na obecním úřadě z důvodu morální
zastaralosti a nevyhovujícího software. Jedná se o 2 ks počítačů s příslušenstvím, kancelářského
software a antivirové ochrany a pořízení jednoho zařízení pro skenování dokumentů. Zastupitelstvo

pověřilo projednáním nabídek ing.Kopáčka a P.Tesaře, kteří předložené nabídky projednají před
realizací se starostou a místostarostou obce. Účetní obce k tomuto připraví změnu rozpočtu č.2.
Usnesení 03/03/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nové výpočetní techniky v počtu 2 ks počítačů s příslušenstvím
a 1 skenovacího zařízení.
Z: ing. Kopáček, P.Tesař, F.Paták

ad 5) Projednání smlouvy o zřízení a provozu profilu zadavatele pro zadávání veřejných zakázek
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností uzavření smlouvy o zřízení a provozu profilu
zadavatele pro zadávání veřejných zakázek s firmou RTS a.s. se sídlem v Brně. V současné době je
tato záležitost nutná podle legislativy v návaznosti na projekt výstavby kanalizace a ČOV.
Ve smlouvě jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran při provozování internetového portálu
www.stavebnionline.cz, smluvní ceny (za zřízení zadavatele částka 650 Kč bez dph, za zveřejnění 1
zadávacího řízení 990 Kč bez dph prostřednictvím webového rozhraní, resp. 1490 Kč bez dph
prostřednictvím pracovníka poskytovatele. Dále jsou uvedeny podmínky pro veřejné zakázky malého
rozsahu ve výši 300 Kč, resp. 500 Kč bez dph.
Firmě RTS byla současně se smlouvou udělena plná moc k zastupování v této věci.
Usnesení 03/04/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatele s firmou RTS a.s.
Z: starosta Paták

ad 6) Různé, závěr
- Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v úterý 20.05.2014 od 18:00h

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

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

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 27.03.2014
(výtah ze zápisu č.03/2014)

Usnesení 03/01/2014
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny vodného pro rok 2014 ve výši 26,40 Kč/m3 a pevnou složku za
vodoměr ve výši 220 Kč/2198 Kč/4530 Kč dle kapacity vodoměru. Uvedené ceny jsou bez dph.
Z: starosta Paták

Usnesení 03/02/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dráchov za rok 2013 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření a uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: zastupitelstvo obce
Usnesení 03/03/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení nové výpočetní techniky v počtu 2 ks počítačů s příslušenstvím
a 1 skenovacího zařízení.
Z: ing. Kopáček, P.Tesař, F.Paták
Usnesení 03/04/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvu o zřízení a provozu profilu zadavatele s firmou RTS a.s.
Z: starosta Paták

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

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

