OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 01/2015
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 26.01.2015

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

p.Tesař, p.Mikšátko, ing. Kopáček, pí.Kaislerová, pí.Ludvíková,
p.Houska, pí Hrošková
Účetní ing.Kopáčková (nemoc)
p.Paták, p.Tesařová
pí.Hrošková, p. Mikšátko

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 17:15h a
ukončena ve 20:00h.
Program jednání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení z minulých zasedání
Projednání došlé pošty
Projednání záležitostí veřejného pohřebiště Dráchov
Informace o postupu prací na projektu kanalizace
Schválení změny cen vodného od 1.4.2012
Projednání smlouvy o připojení k DS - EON
Podpisové vzory osob jednajících jménem obce Dráchov
Činnost SDH Dráchov
Různé - informace o projednávaných záležitostech

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

Stav
úkol zůstává v jednání
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka
TJ Sokol

03/04/2014
03/05/2014
03/06/2014
03/07/2014

splněno
splněno
splněno
splněno

ad 2) Projednání došlé a odeslané pošty
Dopis
ze dne
7.1.

Od koho

Ve věci

Způsob vyřízení

Marie Šváchová

Žádost o zrušení hrobového místa č.26 a č.27

20.12.

Ivan Fousek

Žádost o odsouhlasení změny stavby před
dokončením – z patrového domu na RD ve
tvaru „L“

Souhlas se zrušením;
odpoví starosta
Souhlas se změnou;
odpoví starosta

ad 3) Projednání záležitostí veřejného pohřebiště Dráchov
Starosta p.Tesař seznámil podrobně zastupitelstvo s administrativními záležitostmi souvisejícími
s provozováním veřejného pohřebiště (hřbitova) v Dráchově. Tyto záležitosti byly nejprve odborně
diskutovány s KÚ Jihočeského kraje, odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic. Starosta v této souvislosti předložil zastupitelstvu návrh nového „Řádu veřejného
pohřebiště v obci Dráchov“ a zdůvodnil kalkulaci ceníku plateb za nájem hrobového místa a služeb
spojených s provozováním pohřebiště.
Návrh Řádu veřejného pohřebiště byl dne 23.01.2015 zkontrolován na KÚ Jč kraje s žádostí o vydání
souhlasu, který byl následně udělen dne 26.01.2015 (viz. č.j. KUJCK1289/2015/OREG-Bá).
Zastupitelstvo po krátké diskuzi schválilo jak „Řád veřejného pohřebiště v obci Dráchov“, tak bez
výhrad rovněž „Ceník plateb za nájem hrobového místa a služeb s pohřebištěm spojených“.
Usnesení 01/01/2015:
Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1.2.2015 ceník plateb za nájem hrobového místa a služeb
s nájmem spojených na veřejném pohřebišti obce Dráchov.
Základní cena za nájem: 20 Kč/m2/rok; cena za služby: 20 Kč/hrobové místo/rok
Z: starosta p.Tesař, místostarosta p.Mikšátko, účetní ing.Kopáčková

Usnesení 01/02/2015:
Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1.2.2015 „Řád veřejného pohřebiště v obci Dráchov“. Ukládá
starostovi a místostarostovi vyvěsit tento dokument na viditelném místě na hřbitově.
Z: starosta p.Tesař, místostarosta p.Mikšátko

ad 4) Informace o postupu prací na projektu kanalizace
K projednání tohoto bodu byl přizván p.Paták, zodpovědný z pověření obecního úřadu kontrolou nad
probíhajícími pracemi a kontaktem se stavební firmou. Starosta, místostarosta a p.Paták následně
podali informaci o postupu prací, které postupují prozatím velice pomalu, dále informovali o

závěrech z kontrolního dne ze dne 26.01., na kterých byly mimo jiné řešeny dosud nezaprojektované
nové přípojky (pí. Fojtová, p. Kubát, p. Kaisler II, p. Fousek-Brana).
Starosta zpětně informoval o rozhodnutí týkajících se dopravně inženýrských opatření (uzávěrky
silnic) v souvislosti s realizací stavby (umístění dopravních značek o zákazu vjezdu a uzávěr).
Záležitost pokládky nového asfaltového povrchu na silnici II. třídy v Dráchově po dokončení
kanalizace je v řešení s Jihočeským krajem (dopis adresovaný hejtmanovi a příslib realizace). Ing.
Kopáček se bude snažit o získání tohoto příslibu písemnou formou.
Dále byla podána rekapitulace o dosud nevrácených smlouvách o přípojkách. Vzhledem k tomu, že
tato situace brzdí další postup prací, bylo dohodnuto vyzvat občany, kteří tak dosud neučinili, aby
předali tyto smlouvy neprodleně na Obecní úřad.
Usnesení 01/03/2015:
Zastupitelstvo vyzývá občany, kteří doposud neodevzdali podepsané smlouvy o přípojkách ke
kanalizaci, aby tak učinili nejpozději do 02.02.2015.
Z: starosta, místostarosta, občané, kterých se záležitost týká
S ohledem na naplnění podmínek poskytnuté dotace na projekt kanalizace se zastupitelstvo dále
zabývalo záležitostí související s nutností dosažení maximálního počtu přípojek na veřejnou
kanalizaci. S ohledem na ustanovení zákona č.274/2001 Sb. Rozhodlo následně takto:
Usnesení 01/04/2015:
Zastupitelstvo na základě zákona 274/2001 Sb., §3, odst.8) ukládá vlastníkům stavebních pozemků
nebo staveb v obci Dráchov, na kterých vznikají nebo smlouvou mohou vzniknout odpadní vody,
povinnost připojit se na nově vybudovanou kanalizaci obce Dráchov ve všech případech, kdy je to
technicky možné.
Z: starosta obce, místostarosta obce, vlastníci staveb

ad 5) Schválení změny cen vodného od 1.4.2012
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrženou kalkulací ceny vodného tak, jak jí vypracoval
ČEVAK a.s.
Cena pro vodné je kalkulována na 31,46 Kč/1m3- zvýšení o 1,10 Kč/1m3
Pevná složka je 168 Kč (za vodoměr) – snížení o 36 Kč
Tyto částky jsou následně zdaněny 21% sazbou DPH.
Zastupitelstvo tuto kalkulaci schválilo.
Usnesení 01/05/2015:
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny vodného pro rok 2015 ve výši 31,46 Kč/m3 a pevnou složku za
vodoměr ve výši 168 Kč.

ad 6) Projednání smlouvy o připojení k DS - EON
Starosta p.Tesař informoval zastupitelstvo u uzavřené smlouvě o připojení k distribuční soustavě
z napěťové hladiny NN č.12107967 (v Braně).
Zastupitelstvo toto vzalo na vědomí.

ad 7) Podpisové vzory osob jednajících jménem obce Dráchov
Starosta obce informoval zastupitelstvo o vytvoření podpisových vzorů pro osoby jednající jménem
obce Dráchov ve volebním období 2014 – 2018. Jedná se o starostu obce p. Petra Tesaře,
místostarostu obce pana Josefa Mikšátka a účetní obce ing. Danuši Kopáčkovou.
Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.
ad 7) Činnost SDH Dráchov
Starosta obce vyzval člena zastupitelstva a současně velitele Sboru dobrovolných hasičů k zajištění
předepsaných lékařských prohlídek u zásahové jednotky SDH v termínu do konce února 2015. Dále
připomněl povinnost SDH zajišťovat pravidelná cvičení na uzávěrách protipovodňové hráze. Velitel
SDH p.Houska zastupitelstvo informoval, že vše proběhne v souladu s tímto plánem.

ad 8) Informace o projednávaných záležitostech, různé


informace o poškození/neuklizení lesní cesty v souvislosti s těžbou dřeva – řešení: v přípravě je
zpracování obecně závazné vyhlášky o pronájmu veřejných prostor



Poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psi zůstávají v r.2015 beze změny



Informace o rušených hrobech



Tradiční Hasičský bál se uskuteční v sobotu 14.února od 20:00. SDH zve všechny zájemce do
Penzionu ve mlejně



Dětský (masopustní) karneval se uskuteční v neděli 15.02. od 15:00h v Penzionu ve mlejně

Příští termín zasedání zastupitelstva : čtvrtek 26.02.2015, v 19:00h

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

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

USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 26.01.2015
(výtah ze zápisu č.01/2015)

Usnesení 01/01/2015:
Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1.2.2015 ceník plateb za nájem hrobového místa a služeb
s nájmem spojených na veřejném pohřebišti obce Dráchov.
Základní cena za nájem: 20 Kč/m2/rok; cena za služby: 20 Kč/hrobové místo/rok
Z: starosta p.Tesař, místostarosta p.Mikšátko, účetní ing.Kopáčková

Usnesení 01/02/2015:
Zastupitelstvo schvaluje s účinností od 1.2.2015 „Řád veřejného pohřebiště v obci Dráchov“. Ukládá
starostovi a místostarostovi vyvěsit tento dokument na viditelném místě na hřbitově.
Z: starosta p.Tesař, místostarosta p.Mikšátko

Usnesení 01/03/2015:
Zastupitelstvo vyzývá občany, kteří doposud neodevzdali podepsané smlouvy o přípojkách ke
kanalizaci, aby tak učinili nejpozději do 02.02.2015.
Z: starosta, místostarosta, občané, kterých se záležitost týká

Usnesení 01/04/2015:
Zastupitelstvo na základě zákona 274/2001 Sb., §3, odst.8) ukládá vlastníkům stavebních pozemků
nebo staveb v obci Dráchov, na kterých vznikají nebo smlouvou mohou vzniknout odpadní vody,
povinnost připojit se na nově vybudovanou kanalizaci obce Dráchov ve všech případech, kdy je to
technicky možné.
Z: starosta obce, místostarosta obce, vlastníci staveb

Usnesení 01/05/2015:
Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci ceny vodného pro rok 2015 ve výši 31,46 Kč/m3 a pevnou složku za
vodoměr ve výši 168 Kč.

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

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

