OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 06/2017
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 30.08.2017

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

p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček, pí. Ludvíková, p. Houska, pí. Hrošková,
pí. Kaislerová, p. Mikšátko
Ing. Kopáčková
Pí. Kaislerová, p. Houska

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 18:15h a byla ukončena ve
20:15h.

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Projednání změny rozpočtu č. 6/2017
Projednání projektové dokumentace na opravu místní komunikace - část 2
Ustanovení hodnotící komise pro koncesní řízení „Oprava místních komunikací - část 2“
Předložení návrhu na zpracování zadání koncesního řízení p. Josefu Urbanovi
Projednání finálního projektu na cykloturistické odpočívadlo
Nabídka na zhotovení betonové desky pod cykloturistické odpočívadlo od fy. Zeman
Stanovení zodpovědné osoby a náhradní zodpovědné osoby účetní jednotky, která bude nahlášena
v CSÚIS.
10. Projednání žádosti na odkoupení příjezdové cesty k nemovitosti č.p. 34 p.č. 1597/26 o výměře 148m2
11. Předložení smlouvy o pachtu zemědělských pozemků
12. Různé
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
05/01/2017
splněno
05/02/2017
splněno
05/03/2017
zůstává v řešení
mostek v Braně
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ad 2) Projednání došlé pošty
Dopis ze
dne
28.7.2017

Od koho

Ve věci

Způsob vyřízení

Ministerstvo životního
prostředí

Dokumentace vlivů záměru „Stanovení
dobývacího prostoru Řípec a těžba
štěrkopísků na výhradním ložisku Dráchov“

31.07.2017

MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg. rozvoje

Usnesení „přerušení řízení o odstranění
stavby“ Novostavba – rozšíření kempového
areálu Dráchov

Investorům byly
odeslány
připomínky a
doporučení obce
Vzato na vědomí

31.07.2017
01.08.2017

Ing. Vl. Knapík
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje

Žádost o vyjádření
Nařízení o odstranění stavby Novostavba –
rozšíření kempového areálu Dráchov

Odeslána odpověď
Vzato na vědomí

07.08.2017

MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
Kross, s.r.o.

Rozhodnutí o umístění stavby „Rozšíření
kempového areálu Dráchov o 4 chaty“
Žádost o informaci ve smyslu zákona
106/1999 Sb.
Seznámení se zákonem č. 14/2017 Sb. o
střetu zájmů
Sdělení o žádosti „Přístup IS Munis do
základních registrů“
Oznámení o přerušení dodávky elektrické
energie – 13.09. 2017 8:00-16:00h
Závazné stanovisko orgánu

Vzato na vědomí

Žádost o povolení kácení stromů rostoucí
mimo les

Žádosti vyhověno
z bezpečnostních
důvodů
Vyvěšeno na úřední
desce
Vzato na vědomí,
účast obce bude
zajištěna

16.08.2017
20.08.2017
22.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
28.08.2017

29.08.2017
30.09.2017

Ministerstvo
spravedlivosti ČR
Správa základních
registrů
E.ON ČR
Krajská hygienická
stanice JČK ČB
Paní H.Peroutková

MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg. rozvoje
Město Soběslav

Veřejná vyhláška „Stanovení přechodné
úpravy provozu“
Pozvánka na valnou hromadu DSO
Soběslavsko

Bude zpracována a
odeslána odpověď
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí
Vyvěšeno na úřední
desce
Vzato na vědomí

ad 3) Projednání změny rozpočtu č.6/2017
Účetní obce informovala o změnách v rozpočtu obce v kompetenci starosty za měsíce 06/2017
Usnesení 06/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.06/2017.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing. Kopáčková

ad 4) Projednání projektové dokumentace na opravu místní komunikace - část 2
Starosta obce seznámil se zpracovanou projektovou dokumentací a ozřejmil předpokládaný postup
rekonstrukčních prací, které musí být provedeny do konce listopadu s ohledem na poskytnutí účelové dotace
ad 5) Ustanovení hodnotící komise pro koncesní řízení „Oprava místních komunikací - část 2“

2

V souvislosti s bodem 4) byla jmenována hodnotící komise pro koncesní řízení akce „Oprava místních
komunikací – část 2 takto:




Milan Houska – předseda
Josef Mikšátko – člen
Petr Tesař – člen

Usnesení 06/02/2017
Zastupitelstvo jmenuje hodnorící komisi pro koncesní řízení „Oprava místních komunikací – část 2“ ve složení:
Milan Houska-předseda, Josef Mikšátko a Petr Tesař - členové
Z: starosta p. Tesař
ad 6) Předložení návrhu na zpracování zadání koncesního řízení p. Josefu Urbanovi
Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh na zpracování koncesního řízení, které pro obec smluvně zabezpečí p. Josef
Urban (dotační poradce DSO Soběslavsko). Byla dohodnuta cena služby ve výši 5.000 Kč za zpracování podkladů
pro koncesní řízení.
ad 7, 8) Projednání finálního projektu na cykloturistické odpočívadlo + betonová deska
Starosta obce informoval o financování projektu na cykloturistické odpočívadlo (60 % účelová dotace, 40 %
spoluúčast financování). Náklady na projekt představují ca. 46 tis. Kč. Nabídka na zhotovení betonové desky
3x3m pod cykloturistické odpočívadlo od fy. Zeman představuje dalších 11.400 Kč + dph
Usnesení 06/03/2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci projektu na vybudování cykloturistického odpočívadla v obci Dráchov.
Z: starosta Tesař
ad 9) Stanovení zodpovědné osoby a náhradní zodp. osoby účetní jednotky, která bude nahlášena v CSÚIS
Zastupitelstvo projednalo jmenování následujících zodpovědných osob účetní jednotky Obec Dráchov:
 Jiří Rada, KMS Software s.r.o., Jihlava
 Ing. Danuše Kopáčková – náhradní zodpovědná osoba
Usnesení 06/04/2017
Zastupitelstvo jmenuje zodpovědné osoby účetní jednotky Obec Dráchov takto:
- Jiří Rada, KMS Software s.r.o., Jihlava
- Ing. Danuše Kopáčková – náhradní zodpovědná osoba
Z: starosta p. Tesař
ad 10) Projednání žádosti na odkoupení příjezdové cesty k nemovitosti č.p. 34 p.č. 1597/26 o výměře 148m2
Starosta informoval o žádosti na odkoupení výše uvedené příjezdové cesty k nemovitosti č.p. 34 o výměře
148m2. Zastupitelstvo s návrhem na prodej vyslovilo souhlas s tím, že tento záměr bude zveřejněn na úřední
desce a postupováno v duchu zákona č.128/2000 Sb.
Usnesení 06/05/2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr na prodej pozemku p.č. 1597/26 o výměře 148m2. Tento záměr bude
zveřejněn na úřední desce ke dni 01.09.2017.
Z: starosta p. Tesař

ad 11) Předložení smlouvy o pachtu zemědělských pozemků
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Starosta informoval o dokončeném návrhu pachtovní smlouvy s ing .Pýchou, který byl zveřejněna na úřední
desce, nebyly dodány žádné připomínky. Po tomto administrativním kroku byla smlouva uzavřena.

ad 12) Různé
-

Místostarosta p.Mikšátko informoval o pojistné události – poškození lampy obecního osvětlení u mostu
přes řeku Lužnici zapříčiněné větrnou bouří. Předpokládaná výše škodní události ca. 50.000 Kč.

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

Zápis ověřili: pí. Kaislerová, p. Houska……………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 30.08.2017
(výtah ze zápisu č.06/2017)

Usnesení 06/01/2017
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.06/2017.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing. Kopáčková
Usnesení 06/02/2017
Zastupitelstvo jmenuje hodnorící komisi pro koncesní řízení „Oprava místních komunikací – část 2“ ve složení:
Milan Houska-předseda, Josef Mikšátko a Petr Tesař - členové
Z: starosta p. Tesař
Usnesení 06/03/2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo realizaci projektu na vybudování cykloturistického odpočívadla v obci Dráchov.
Z: starosta Tesař
Usnesení 06/04/2017
Zastupitelstvo jmenuje zodpovědné osoby účetní jednotky Obec Dráchov takto:
- Jiří Rada, KMS Software s.r.o., Jihlava
- Ing. Danuše Kopáčková – náhradní zodpovědná osoba
Z: starosta p. Tesař
Usnesení 06/05/2017
Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr na prodej pozemku p.č. 1597/26 o výměře 148m2. Tento záměr bude
zveřejněn na úřední desce ke dni 01.09.2017.
Z: starosta p. Tesař

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

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