OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 05/2017
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 26.07.2017

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

p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček, pí. Ludvíková, p. Houska, pí. Hrošková,
pí. Kaislerová
p. Mikšátko (omluva ŘD)
Ing. Kopáčková
pí. Hrošková, pí. Kaislerová

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 17:30h a byla ukončena ve
19:00h

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Projednání změny rozpočtu č.5 /2017
Informace o možnosti dotace na místní komunikace
Žádost Povodí Vltavy na provedení nápravných opatření protipovodňové hráze
Žádost o udělení výjimky přípojky k veřejné kanalizaci
Osazení zábradlí v části obce v Braně
Různé
- Návrh na vyčištění stoky u p.Viesnera
- Úklid kolny na obecním úřadě
- Žádost o povolení výkopových prací na obecním pozemku

ad 1) Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
Stav
Poznámka
04/08/2015
zůstává v řešení
prodej pozemku p.Drs; záměr prodeje pozastaven – viz nové
usnesení 01/01/2017
06/01/2015
zůstává v řešení
pořízení změny Územního plánu č.2
06/02/2015
zůstává v řešení
pořízení změny Územního plánu č.3
04/01/2017
splněno
04/02/2017
splněno
04/03/2017
splněno
04/04/2017
splněno
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ad 2) Projednání došlé pošty
Dopis ze
dne
26.05.2017

19.06.2017
23.06.2017

30.06.2017
30.06.2017
04.07.2017

Od koho

Ve věci

Způsob vyřízení

Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí
MěÚ Soběslav, odbor
životního prostředí
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje

Žádost o příspěvek

Žádosti nebude
vyhověno

Zahájení řízení – rozšíření kempového
areálu Dráchov
Zahájení řízení – pozvánka k ústnímu
jednání - rozšíření kempového areálu
Dráchov
Rozhodnutí – nakládání s povrchovými
vodami
Rozhodnutí – nakládání s povrchovými
vodami tůní LT3-LT7
Zahájení řízení – pozvánka k ústnímu
jednání -rozšíření kempového areálu
Dráchov
Zahájení řízení – pozvánka k ústnímu
jednání - rozšíření kempového areálu
Dráchov o 4 chaty
Rozhodnutí – změna stavby před jejím
dokončením-SO 03 – vodovod a SO 05splašková kanalizace
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu
zákona 106/1999 Sb.
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce
vodního díla
Protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky
vodního díla
Kolaudační souhlas „ Rozšíření kempového
areálu Dráchov SO 05 - splašková
kanalizace“
Oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření za rok 2017

Vzato na vědomí

Informace o účinnosti zákona č. 14/2017 Sb.

Vzato na vědomí

MěÚ Soběslav, odbor
životního prostředí
MěÚ Soběslav, odbor
životního prostředí
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje

04.07.2017

MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje

04.07.2017

MěÚ Soběslav, odbor
životního prostředí

04.07.2017

REMA AOS, a.s.

10.07.2017

MěÚ Soběslav, odbor
životního prostředí
MěÚ Soběslav, odbor
životního prostředí
MěÚ Soběslav, odbor
životního prostředí

14.07.2017
14.07.2017

14.07.2017

16.07.2017

Krajský úřad, odbor
přezkumu a hospodaření
obcí
Ministerstvo
spravedlnosti ČR

Vzato na vědomí

Vzato na vědomí
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí

Vzato na vědomí

Vzato na vědomí

Odpovězeno
datovou zprávou
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí

Vzato na vědomí

ad 3) Projednání změny rozpočtu č.5/2017
Starosta a účetní obce předložili zastupitelstvu a zdůvodnili další změnu rozpočtu č.03/2017, která se týká
vytvoření rezervy ve výši 100.000 Kč na krytí krizových situací a odsouhlasené dotace na obnovu místní
komunikace. Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 05/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.05/2017.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing. Kopáčková
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ad 4) Informace o možnosti dotace na místní komunikace
Starosta podal informaci o provedení obnovy místní kanalizace (Ke Špejcharu), na kterou byla již odsouhlasena
účelová finanční dotace ve výši 215.000 Kč. V projektu došlo k nepatrným změnám (osazení obrubníky nebude
realizováno). Jinak se jedná o kompletní položení podkladových a asfaltových vrstev a kanálových vpustí před
jednotlivými domy.
V současné době probíhá administrace celé akce. Profinancování akce musí proběhnout do konce měsíce
listopad, jinak by musela být dotace navrácena.

ad 5) Žádost Povodí Vltavy na provedení nápravných opatření protipovodňové hráze
Povodí Vltavy zaslalo zápis z údržbových prací na protipovodňové hrázi. Při této příležitosti bylo upozorněno na
potřebu vyčištění kanalizačních vpustí, větším problémem jsou však nálety vegetace a několik stromků
vysázených občany kolem hráze. Starosta navrhl, aby SDH Dráchov uskutečnil následnou kontrolu těchto
skutečností, provedl vyčištění vpustí a po dohodě s občany, které sousedí s protipovodňovou hrází, sjednal
nápravu, kde je to nezbytné.
Usnesení 05/02/2017
Zastupitelstvo ukládá SDH Dráchov provést kontrolu a nápravná opatření na protipovodňové hrázi.
Z: starosta p. Tesař, velitel SDH p. Houska

ad 6) Žádost o udělení výjimky přípojky k veřejné kanalizaci RD č.p. 67
Vlastníci rodinného domu č.p.67 požádali OÚ o odložení povinnosti přípojky k obecní kanalizaci z důvodů
momentální finanční neschopnosti.
Zastupitelstvo tuto žádost posoudilo v tom smyslu, že povinností všech vlastníků nemovitostí je zabezpečit
ekologickou likvidaci svých odpadů. Bylo doporučeno, aby majitelé byli vyzvání k doložení způsobu současné
likvidace jednotlivých druhů odpadových vod, poté se teprve bude zastupitelstvo uvedenou žádostí zabývat.
ad 7) Osazení zábradlí v části obce v Braně
Občané Brany požádali o osazení zábradlí, popř. svodidla u mostku v Braně zejména z důvodu zajištění
bezpečnosti pohybu chodců. Zastupitelstvo vyhodnotilo tento námět jako užitečný a pracovníci OÚ tento úkol
podpořili a schválili.
Usnesení 05/03/2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo osazení zábradlí u mostku v Braně.
Z: starosta p. Tesař, člen zastupitelstva p. Houska
ad 8) Různé
o Návrh na vyčištění stoky u p.Viesnera (v Braně) – bude řešeno posečením vzrostlé vegetace
o Úklid kolny na obecním úřadě – vzhledem k uskladnění posypového písku pro obecní hřbitov bude
zajištěn úklid prostoru před zimní sezónou; zodpovídá velitel SDH p. Houska
o Žádost o povolení výkopových prací na obecním pozemku č.p. 84 – z důvodů napojení na kanalizaci.
Žádost odsouhlasena s podmínkou, že nebude zasahovat do nově položené asfaltové komunikace.
o Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 30.08. od 17:00h

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

Zápis ověřili: pí. Hrošková, pí.Kaislerová ……………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 26.07.2017
(výtah ze zápisu č.05/2017)

Usnesení 05/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.05/2017.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing. Kopáčková

Usnesení 05/02/2017
Zastupitelstvo ukládá SDH Dráchov provést kontrolu a nápravná opatření na protipovodňové hrázi.
Z: starosta p. Tesař, velitel SDH p. Houska

Usnesení 05/03/2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo osazení zábradlí u mostku v Braně.
Z: starosta p. Tesař, člen zastupitelstva p. Houska

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

Zápis ověřili: pí. Hrošková, pí.Kaislerová……………………………………………………………………………………
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