OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 09/2014
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 23.09.2014

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. Kaislerová, p.Tesař

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce František Paták. Schůze byla zahájena v 17:00h a
ukončena ve 19:00h.
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Projednání došlé pošty
Projednání a schválení smlouvy se SÚS Tábor
Projednání ústní stížnosti p. Šaškové – Chlubnové
Projednání žádosti o osvobození daně z nemovitostí – TTP v zátopové oblasti Lužnice
Různé
a. Revize topení
b. Provedení nátěru vchodových dveří u Obecního úřadu

ad 1) Kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání zastupitelstva
Usnesení
08/01/2013
08/01/2014
08/02/2014
08/03/2014
08/04/2014
08/05/2014

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

Poznámka

ad 2) Projednání došlé a odeslané pošty
Dopis p.Ivana Fouska, ze dne 19.9.2014 - Žádost o udělení souhlasu s přeložením vodovodu v délce
16,1 m v rekreačním areálu. Akce by byla provedena v roce 2015 na náklady pana Fouska.
Zastupitelstvo s tímto vyslovilo souhlas.
Usnesení 09/01/2014
Zastupitelstvo uděluje souhlas s přeložkou vodovodu panu Ivanu Fouskovi, která bude provedena na
jeho náklady v roce 2015 v rekreačním areálu Fousek.

ad 3) Projednání a schválení smlouvy se SÚS Tábor
Starosta p.Paták seznámil zastupitelstvo se zněním smlouvy o budoucí smlouvě uzavírané mezi obcí
Dráchov a Správou údržby silnic Jihočeského kraje. Jedná se o zřízení práva služebnosti inženýrské
sítě podle § 1785 a následujících občanského zákoníku na parcele PK 1605/1, ostatní plocha silnice, o
výměře 35247 m2 z důvodů uložení kanalizace včetně přípojek do uvedeného pozemku. Smlouva o
zřízení služebnosti bude uzavřena do 12 týdnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo od povolení
užívání stavby.
Usnesení 09/02/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi obcí Dráchov a SÚS Jihočeského
kraje, která se týká zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to v souvislosti s uložením kanalizace a
přípojek do pozemku pod silnicí.
Z: p.Paták

ad 4) Projednání ústní stížnosti p.Šaškové a p.Chlubnové
Starosta obce informoval zastupitelstvo o podané stížnosti p.Chlubnové ve věci poškození plotu, ke
kterému došlo při zpevňování veřejné komunikace. Obec již dříve rozhodla o výměně poškozeného
plotového pole, kterou provede na zakázku obce p.Havlíček. Dne 18.09. byla tato stížnost ústně
rozšířena o upozornění na ohnutí několika plotových sloupků.
Zastupitelstvo uložilo starostovi, aby zaslal paní Chlubnové dopis, ve kterém ji vyzve k písemnému
popisu svých požadavků, a ty budou následně postoupeny k vyřízení společnosti VIALIT, která
zpevnění vozovky realizovala.
Usnesení 09/03/2014
Vyzvat dopisem paní Chlubnovou k písemnému popisu požadavků souvisejících s poškozením jejího
plotu, ke kterému došlo při zpevňování komunikace. Odpověď následně postoupit k řešení
společnosti VIALIT, která veřejnou vozovku pokládala.
Z.: p.Paták

ad 5) Projednání žádosti o osvobození daně z nemovitostí – TTP v zátopové oblasti Lužnice
Starosta obce předložil zastupitelstvu požadavek pana Ivana Fouska ve věci osvobození daně
z nemovitostí u pozemků pravidelně zasahovaných povodněmi, kterou zaslal 30.01.2014, při jednání
zastupitelstva 27.02.2014 byla vzata na vědomí, ale dosud nebyla projednána.
Zastupitelstvo zvážilo tyto požadavky a s přihlédnutím k tomu, že pozemky jsou obdělávatelné a
udržovatelné, není důvod k tomu, aby byly vyjmuty z povinnosti úhrady daně z nemovitosti.
Uvedenou žádost zamítlo.
Usnesení 09/04/2014
Zastupitelstvo zamítá žádost pana Ivana Fouska na osvobození daně z nemovitosti za vlastněné
pozemky s TTP u řeky Lužnice.
Informaci předá žadateli starosta obce.
Z.: p. Paták
ad 6) Různé
a. Revize topení v budově Obecního úřadu – starosta informoval o této kontrole a uvedl, že
došlo k propálení několika radiátorů. Opravu projedná pan Paták s autorizovanou firmou.
b. Provedení nátěru vchodových dveří u Obecního úřadu – byla podána informace o nátěru
vchodových dveří.

c. Setkání důchodců dne 20.09. – starosta obce poděkoval všem organizátorům za
připravenou akci pro důchodce, na kterou jsou velmi dobré ohlasy. Poděkoval zejména
paní Hroškové a panu Tesařovi.

V závěru zasedání v souvislosti s ukončením volebního období vyslovil starosta poděkování za práci
odstupujícímu zastupitelstvu.

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

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

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 23.09.2014
(výtah ze zápisu č.09/2014)

Usnesení 09/01/2014
Zastupitelstvo uděluje souhlas s přeložkou vodovodu panu Ivanu Fouskovi, která bude provedena na
jeho náklady v roce 2015 v rekreačním areálu Fousek

Usnesení 09/02/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě mezi obcí Dráchov a SÚS Jihočeského
kraje, která se týká zřízení služebnosti inženýrské sítě, a to v souvislosti s uložením kanalizace a
přípojek do pozemku pod silnicí.
Z: p.Paták

Usnesení 09/03/2014
Vyzvat dopisem paní Chlubnovou k písemnému popisu požadavků souvisejících s poškozením jejího
plotu, ke kterému došlo při zpevňování komunikace. Odpověď následně postoupit k řešení
společnosti VIALIT, která veřejnou vozovku pokládala.
Z.: p.Paták
Usnesení 09/04/2014
Zastupitelstvo zamítá žádost pana Ivana Fouska na osvobození daně z nemovitosti za vlastněné
pozemky s TTP u řeky Lužnice.
Informaci předá žadateli starosta obce.
Z.: p. Paták

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

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

