OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 04/2014
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 20.05.2014

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

p.Paták, p.Fousek, ing. Kopáček, pí.Kaislerová, p.Tesař, p.Ivanšík,
pí.Hrošková
Ing.Kopáčková, ing.arch.Boček
pí. Kaislerová, p.Fousek
Mgr.Šimková

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 18:00h a
ukončena v 19:40h.
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Projednání došlé pošty
Projednání změny rozpočtu č.2/2014
Projednání protokolu o schválení možnosti využití územní studie Dráchov u Sloupu
Projednání rámcové smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací
Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalu
Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Projednání žádosti o vyjádření OÚ ke stavbě RD na parcele č.38 v k.ú.Dráchov (I.Fousek)
Různé

ad 4) Projednání protokolu o schválení možnosti využití územní studie Dráchov u Sloupu
K projednání tohoto bodu se dostavil ing.arch. Boček, který seznámil zastupitelstvo s návrhem
územní studie Dráchov – U Sloupu (toto řešení není závazné).

Předmětné území je zahrnuto mezi plochy a koridory, ve kterých je uloženo prověření změn
jejich využití územní studií jako podmínkou pro rozhodování v území v kapitole 10 na str. 12
výrokové části změny č. 1 územního plánu Dráchov.
Na základě toho zpracoval Ing. arch. Martin Jirovský návrh územní studie, který byl
projednán se sousedními obcemi, dotčenými správními orgány a krajským úřadem. Protože
dotčené orgány nevznesly připomínky proti obsahu studie nebo byly, v případě Městského
úřadu Soběslav, odboru ŽP, plně pořizovatelem akceptovány a promítnuty do návrhu studie,
mohla být studie následně zapsána do centrální evidence územně plánovacích činností jako
nezávazný podklad pro rozhodování v území.
Proti řešení studie vznesl námitku sousední subjekt, Automoto klub Soběslav v AČR, ta
nicméně byla pořizovatelem vyhodnocena negativně.

Nyní je výsledná podoba územní studie představena členům zastupitelského sboru obce
Dráchov.

Usnesení 04/01/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
územní studii Dráchov – U Sloupu zpracovanou zodpovědným projektantem Ing. arch.
Martinem Jirovským a představenou pořizovateli (Obecní úřad Dráchov) vč. toho, že územní
studie byla předána na příslušné dotčené orgány a zapsána do centrální evidence územně
plánovacích činností jako nezávazný podklad pro rozhodování v území.

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva

Usnesení
08/01/2013
03/01/2014
03/02/2014
03/03/2014
03/04/2014

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

Poznámka

ad 2) Projednání došlé a odeslané pošty
 Dopis ze dne 19.5. z E.ON ve věci žádosti o ukončení smlouvy pro místo spotřeby č.3500024212 a
demontáži příslušného elektroměru. Bylo již vyřízeno.
 Dopis ze dne 2.5. z Exekutorského úřadu Brno-venkov – vyrozumění o nabytí právní moci proti
Jaroslava Matoušová, trvalý bydliště hlášeno na obecním úřadě Dráchov č.p. 38 – vzato na
vědomí
 Dopis ze dne 30.04. – z Výstavní agentury MENHIR – žádost o písemný souhlas s umístěním
informační cedule EVL (evropsky významná lokalita Lužnice a Nežárka) na parc.čísle 704/4
k.ú.Dráchov – schváleno
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby, z 28.04. – oznámení o zahájení řízení o změně stavby
před dokončením – Karel Líkař – stavební úpravy RD č.p. 26 v Dráchově
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby, z 3.4. – Rozhodnutí o povolení prodloužení uzavírky
silnice II/159 u obce Dráchov
 Dopis z MěÚ Soběslav, odbor výstavby, z 30.04. – Rozhodnutí – povolení uzavírky – silnice II/159
v návaznosti na rekonstrukci mostu 159-009 v obci Dráchov
 Dopis z KÚ Jč kraje, odbor ŽP, zemědělství a lesnictví, ze dne 03.04. – Rozhodnutí o kácení stromů
 Dopisy z ČSSZ a z Exekutorského úřadu – informace o exekuci u p. Josefa Podlahy ve výši 162.000
tis. Kč a stanovení pořadí její výplaty ze strany ČSSZ Zápis z VH svazku obcí TDO Lužnice z 28.04. – o obsahu zápisu informoval starosta obce; vzato na
vědomí; poplatek na II.pololetí 2014: 25 Kč/obyvatele
 Zápis z VH svazku Dobrovolného svazku obcí Soběslavsko – o obsahu zápisu informoval starosta
obce; vzato na vědomí
 Zápis z jednání KÚ ve věci problematiky přechodu na křižovatce U Sloupu; za občany Dráchova
přítomna pí.Svobodová - Absolonová; zástupci obce Dráchov z důvodu nemoci omluveni;
informace o provozu křižovatky po zprovoznění dálnice – po provedeném průzkumu –
konstatováno zlepšení; nesouhlas pí.Svobodové - Absolonové. Výsledek jednání: Krajským






úřadem přislíbeno zadání vyhotovení posouzení a navržení konkrétních z hlediska technických
předpisů možných opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců v místě křižovatky odbornou firmou
v oblasti dopravního inženýrství.
Dopis z Fondu ŽP ze dne 2.5. – posouzení zadávací dokumentace, smlouvy o dílo a projektové
dokumentace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP, akceptační č.12130441 na
akci „Kanalizace a ČOV Dráchov“, 39.výzva . V dopise je uvedeno, že odpovědnost za soulad
předložených dokumentů s právními předpisy nese plně zadavatel, který výlučně odpovídá za
zákonnost zadávacího řízení
Dopis ze Státního fondu ŽP – ze dne 2.5. – oznámení o prodloužení lhůty Registračního listu
č.115D112001394 pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce „Kanalizace a ČOV Dráchov
Dopis ze Stavební poradny, Č.Budějovice ze dne 20.05. o stavu veřejné zakázky na stavební práce
na akci „Kanalizace a ČOV Dráchov“ – celkem 20 předložených nabídek; v této chvíli vzato na
vědomí

ad 3) Projednání změny rozpočtu č.2/2014
Starosta a účetní obce předložili zastupitelstvu a zdůvodnili změnu rozpočtu č.2/2014, související
zejména s dotací na volby do EP, službami technika IT, výdaji na vodoměry a výdaji na pořízení nové
kancelářské techniky.
Jednotlivé projednané změny jsou podrobně popsány v příloze zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 04/02/2014
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.1/2014
Z: starosta p.Paták, účetní ing.Kopáčková

ad 5) Projednání rámcové smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací
Starosta obce informoval o nové rámcové dohodě s Telefonica Czech Republic a.s. o poskytování
služeb elektronických komunikací (mobilní telefon – starosta) – lepší obchodní podmínky.
Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.
ad 6) Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalu
Starosta obce informoval o nové smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů uzavřenou
s EKO-KOM a.s. Praha, včetně povinností při jejím naplňování. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Usnesení 04/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM a.s.
Z: starosta p.Paták

ad 7) Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Starosta informoval o skutečnosti dodatku č.1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů s tím, že pro obec Dráchov bude tuto činnost zajišťovat Svazek obcí – TDO Lužnice
Usnesení 04/04/2014
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a.s., podle kterého obec pověřuje plněním některých svých povinností vůči
společnosti EKO-KOM Svazek obcí TDO Lužnice.
Z: starosta p.Paták

ad 8) Projednání žádosti o vyjádření OÚ ke novostavbě RD na parcele č.38 v k.ú.Dráchov
(Mgr. Jan Fousek)
Žádost Mgr. Jana Fouska k souhlasu s novostavbou RD. Starosta p.Paták podal souhrnnou informaci
o projektu výstavby nového RD na parcele č.38 podle předložené dokumentace.
Členové zastupitelstva nemají k této stavbě výhrady.
Usnesení 04/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně žádost Mgr. Jana Fouska k novostavbě RD na parcele č.38.

ad 6) Různé, závěr
- Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční v úterý 03.07.2014 od 18:00h

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

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

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 20.05.2014
(výtah ze zápisu č.04/2014)

Usnesení 04/01/2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
územní studii Dráchov – U Sloupu zpracovanou zodpovědným projektantem Ing. arch.
Martinem Jirovským a představenou pořizovateli (Obecní úřad Dráchov) vč. toho, že územní
studie byla předána na příslušné dotčené orgány a zapsána do centrální evidence územně
plánovacích činností jako nezávazný podklad pro rozhodování v území.
Usnesení 04/02/2014
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.1/2014
Z: starosta p.Paták, účetní ing.Kopáčková

Usnesení 04/03/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností
EKO-KOM a.s.
Z: starosta p.Paták
Usnesení 04/04/2014
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM a.s., podle kterého obec pověřuje plněním některých svých povinností vůči
společnosti EKO-KOM Svazek obcí TDO Lužnice.
Z: starosta p.Paták
Usnesení 04/05/2014
Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně žádost Mgr. Jana Fouska k novostavbě RD na parcele č.38.

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

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

