OBEC DRÁCHOV
Zápis č. N 01/2018
z ustavující schůze zastupitelstva
ze dne 25.10.2018
Přítomni: dle prezenční listiny

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Dráchov bylo zahájeno v 19:05h a schůzi zahájil a řídil odstupující starosta
obce Petr Tesař.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce při prezenci předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
v platném znění a brožura s informacemi pro členy samosprávních orgánů obcí.
Předsedající poté konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.1 zákona
č.128/2000 Sb. o obcích (v platném znění) konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 16.10.2018, žádný takovýto návrh nebyl podán).
Informace o konání ustavujícího zasedání byla souladu s § 93/odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích vyvěšena
rovněž na úřední desce Obecního úřadu Dráchov 7 dnů před tímto zasedáním. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno všech 7 nově zvolených členů zastupitelstva, takže
zastupitelstvo je v souladu s § 92 odst.3) zákona č.128/2000 Sb. o obcích usnášeníschopné.
Slib členů zastupitelstva
Petr Tesař přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. o obcích a vyzval přítomné členy
zastupitelstva k jeho složení. Současně upozornil všechny, že odmítnutí složit slib nebo složit slib s výhradou má
dle § 55 zákona č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí za následek zánik mandátu.
Všichni zastupitelé postupně vyslovením slova „slibuji“ a podpisem do úřední listiny stvrdili tento legislativou
předepsaný akt. Poté byl odsouhlasen program ustavujícího zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Projednání jednacího řádu
Volba starosty a místostarosty
Zřízení výborů a komisí
Výše odměn členů obecního zastupitelstva
Priority práce obecního úřadu pro nové volební období
Projednání změn rozpočtu č.7, č.8 a č.9/2018
Projednání žádosti o pronájem pozemku, parc. č. 703/6
Projednání žádosti Povodí Vltava o finanční náhradu za omezení vlastnického práva k pozemku.
Projednání návrhu na převod pozemku TJ Sokol Dráchov pod majetek obce
Různé
a. Informace starosty o dokončení revitalizace pomníku padlých.
b. Informace o provedeném dílčím přezkumu hospodaření za rok 2018
c. Informace o dokončené rekonstrukci zasedací místnosti obce a jejím vybavení.
12. Ukončení, závěr

ad 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
V úvodu byl nejprve určen zapisovatelem ing. Kopáček a dva ověřovatelé zápisu, paní Miluška Hrošková a paní
Dana Ludvíková.
Usnesení 01/01/2018 N
Zastupitelstvo obce určuje jako zapisovatele zápisu ing. Kopáčka a ověřovateli Milušku Hroškovou a Danu
Ludvíkovou.
ad 2) Jednací řád
Zastupitelé se následně shodli na tom, že se ustavující schůze bude řídit jednacím řádem platném v minulém
zastupitelstvu. O případných změnách jednacího řádu bude rozhodnuto případně až na dalších zasedáních.
Usnesení 02/01/2018 N
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby jednání nového zastupitelstva probíhala podle jednacího řádu
z předchozího volebního období.
Z: starosta obce
ad 3) Volba starosty a místostarosty
Nejprve bylo doporučeno, aby vzhledem k velikosti obce, zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Po
předchozí diskuzi a návrzích ze strany členů zastupitelstva byli doporučeni do vedení obce tito kandidáti:
 na funkci starosty obce ………………………………………. p. Petr Tesař
 na funkci místostarosty obce ……………………………… p. Josef Mikšátko
Zastupitelé se shodli na tom, že volba proběhne v obou případech veřejně, tedy aklamací.
Následovala volba starosty, ve které obdržel: 6 hlasů PRO, žádný hlas nebyl PROTI, 1 hlas se zdržel hlasování.
Poté se nově zvolený starosta ujal dalšího řízení ustavujícího schůze zastupitelstva a přistoupil k volbě
místostarosty.
Místostarostou obce byl zvolen pan Josef Mikšátko (důchodce) s tímto výsledkem: 7 hlasů PRO, žádný hlas nebyl
PROTI, žádný hlas se nezdržel hlasování.
Usnesení 03/01/2018 N
Zastupitelstvo volí za starostu obce p. Petra Tesaře
za místostarostu obce p. Josef Mikšátko
Termín: od 25.10.2018

Z: zastupitelé obce

ad 4) Zřízení a obsazení výborů a komisí
Zastupitelé se dohodli na ustanovení dvou tříčlenných výborů a dvou tříčlenných komisí takto:


Výbor finanční : pí. Dana Ludvíková – předseda
+ pí. Vladimíra Lišková, pí. Alena Bednářová – členové



Výbor kontrolní : p. Milan Houska – předseda
+ p. Jiří Havlíček, Ing. Milan Kopáček – členové



Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství: p. Bc. Jan Píha – předseda
+ p. Jan Podhradský, p. Josef Podhradský – členové



Komise kulturně sociální: pí. Miluše Hrošková – předseda
+ Mgr. Jana Tesařová, pí. Marcela Gondeková – členové



Komise pro administrativu a komunikaci: ing. Kopáček Jiří – předseda
+ p. Petr Hejda, p. Petr Tesař – členové

Usnesení 04/01/2018 N
Zastupitelstvo ustanovuje tyto výbory a komise v následujícím složení:
Výbor finanční: pí. Dana Ludvíková – předseda
+ pí. Vladimíra Lišková, pí. Alena Bednářová – členové
Výbor kontrolní : p. Milan Houska – předseda
+ p. Jiří Havlíček, Ing. Milan Kopáček – členové
Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství: p. Bc. Jan Píha – předseda
+ p. Jan Podhradský, p. Josef Podhradský – členové
Komise kulturně sociální: pí. Miluše Hrošková – předseda
+ Mgr. Jana Tesařová, pí. Marcela Gondeková – členové
Komise pro administrativu a komunikaci: ing. Kopáček Jiří – předseda
+ p. Petr Hejda, p. Petr Tesař – členové
T: od 25.10.2018

Z: zastupitelé obce

ad 5) Výše odměn členů obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo následně projednalo výši odměn členů zastupitelstva, stejně tak starosty a místostarosty a shodlo
se na principu, že pro nastávající období zůstane zachována stejná výše odměn, jaká byla v minulém volebním
období. Z důvodů ochrany dat (GDPR) není informace o odměna součástí tohoto veřejného zápisu.
Usnesení 05/01/2018 N
Zastupitelstvo stanovuje výše odměn pro členy zastupitelstva, starostu a místostarostu v nezměněném výší jako
v minulém volebním období. Výše odměna je z důvodu ochrany dat součástí samostatné neveřejné přílohy
k tomuto zápisu.
T: od 25.10.2018
Z: starosta obce, účetní obce
ad 6) Priority práce obecního úřadu pro nové volební období
Starosta obce p. Petr Tesař následně rekapituloval hlavní pracovní priority obecního úřadu pro nové volební
období, které vyplynuly z volebního programu ČSSD pro období 2018 – 2022, se kterými šla do komunálních
voleb. Jsou jimi:








oprava místní komunikace k tvrzi a ke kostelu
uskutečnění rekonstrukce opěrné zdi a přilehlé komunikace
vyčištění a revitalizace požární nádrže „Loužičky“
pokračování v revitalizaci zeleně v obci
obnovení a revitalizace fotbalového hřiště (za podpory SDH Dráchov a TJ Sokol Dráchov)
výstavba nové kapličky (poškozené v r.2018 dopravní nehodou) na příjezdu do obce od západu
instalace rychlostních radarů na příjezdu a výjezdu z obce s cílem snížení rychlosti projíždějících vozidel a
tím zvýšení bezpečnosti pro občany obce na komunikacích.

Kromě těchto aktivit bude pokračováno na dokončení některých prací započatých již v minulém volebním období,
jako jsou oprava autobusové zastávky, obnovení dopravního značení v obci, dokončení pasportizace dešťové
komunikace a nové ozelenění pomníku padlých a dětského hřiště.

Usnesení 06/01/2018 N
Zastupitelstvo schvaluje priority práce, které vycházejí z volebního programu sestaveného pro období let 2012 –
2017.
T: průběžně ve volebním období
Z: zastupitelstvo obce
ad 7) Projednání změn rozpočtu č.7, č.8 a č.9/2018
Starosta s účetní obce informovali o provedení změn rozpočtu č.7/2018 a č.8/2018, jejíž výše byla v kompetenci
společného schválení starosty a místostarosty obce. Změna č.7 se týkala záměny některých položek, změna č.8
zahrnovala příjmové a výdajové položky v souvislosti s komunálními volbami. Vše je podrobně popsáno v příloze
k tomuto zápisu. Zastupitelé tyto informace vzali na vědomí.
Starosta s účetní obce dále předložili zastupitelstvu a zdůvodnili další změnu rozpočtu č.09/2018, která se týká
výdajů na revitalizace pomníku padlých.
Jednotlivé projednané změny jsou podrobně popsány v příloze zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 07/01/2018 N
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.09/2018.
Z: starosta p.Tesař, účetní ing.Kopáčková

ad 8) Projednání žádosti o pronájem pozemku, parc. č. 703/6
Zastupitelstvo se dále zabývalo žádostí občana obce o pronájem pozemku parc. č. 703/6 o výměře 614 m2.
Zastupitelstvo k tomuto nemělo připomínky a diskutovalo pouze o roční výši pronájmu za tento pozemek, kterou
doporučili v paušální výši 50 Kč. Následně uložili starostovi obce, aby záměr na pronájem pozemku vyvěsil dle
platných pravidel na veřejnou desku, s tím, že o poskytnutí pronájmu bude rozhodnuto následně.
Usnesení 08/01/2018 N
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem, pronájmu pozemku, parc. č. 703/6 za roční výši nájemného 50 Kč a ukládá
starostovi obce vyvěsit tento záměr na úřední desce obce.
Z: starosta p.Tesař

ad 9) Projednání žádosti Povodí Vltava o finanční náhradu za omezení vlastnického práva k pozemku

Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí Povodí Vltava ze dne 28.08., která se týká práva hospodařit
s pozemkem obce parc.č. PK 1642/1 k.ú. Dráchov, na kterém vykonává vlastnická práva státu. Na
tomto pozemku se nachází stavba vodního díla – výústní objekt ČOV, který je ve vlastnictví obce. Podle
příslušných ustanovení legislativy je Povodí Vltavy s.p. povinen strpět na svém pozemku toto naše
vodní dílo a jeho užívání, ale za omezení svého vlastnického práva k pozemku mu náleží jednorázová
náhrada. Povodí Vltava proto předložila obci návrh Dohody o jednorázové náhradě za omezení
vlastnického práva, a to ve výši 10.000 Kč bez dph a žádá obec o její uzavření.
Zastupitelé posoudili oprávněnost tohoto požadavku a uzavření této jednorázové dohody
odsouhlasilo.
Usnesení 09/01/2018 N
Zastupitelstvo schvaluje uzavření jednorázové dohody s Povodím Vltava, státní podnik, o finanční náhradě za
omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. PK 1642/1 k.ú. Dráchov ve výši 10.000 Kč (bez dph).
Z: starosta obce p.Tesař

ad 10) Projednání návrhu na převod pozemku TJ Sokol Dráchov pod majetek obce
Zastupitelstvo se dále zabývalo návrhem na převod pozemku TJ Sokol Dráchov pod majetek obce a přijalo
v tomto směru následující usnesení:
Usnesení 10/01/2018 N
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem nemovitého majetku z TJ Sokol Dráchov na obec Dráchov a
zavazuje se uskutečnit tento převod administrativně na své náklady. Současně se zavazuje k tomu, že tento
nemovitý majetek bude v obci využíván jako sportoviště.
Z: starosta p. Tesař, místostarosta p. Mikšátko

ad 10) Různé
a) Informace starosty o dokončení revitalizace pomníku padlých – Starosta podal informaci o revitalizaci
pomníku padlých a osázení parčíku novými rostlinami. Současně oznámil uskutečnění veřejné akce –
položení věnce k pomníku padlých u příležitosti 100.výročí vyhlášení republiky. Tato akce se uskuteční
v neděli 28.10.2018, čestnou stráž a položení věnce zabezpečí SDH Dráchov, slavnostní projev přednese
místostarosta p. Mikšátko
b) Informace o provedeném dílčím přezkumu hospodaření za rok 2018 – starosta rámcově informoval o
zahájeném dílčím přezkumu hospodaření obce za rok 2018 provedeném pracovnicí Krajského úřadu.
Podrobně se k této záležitosti zastupitelstvo vrátí na příštím zasedání.
c) Starosta podal rámcovou informaci o dokončené rekonstrukci zasedací místnosti obce a jejím vybavení.
d) Termín příštího zasedání nebyl zatím stanoven a bude včas vyvěšen na úřední desce.

Ustavující schůze zastupitelstva byla ukončena ve 22:15h.

Zapsal: ing. Jiří Kopáček, CSc. ………………………………………………………………
Ověřili:
Miluška Hrošková ………………………………………………………………………………..

Dana Ludvíková …………………………………………………………………………………..

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 25.10.2018
(výtah ze zápisu č. N 01/2018)

Usnesení 01/01/2018 N
Zastupitelstvo obce určuje jako zapisovatele zápisu ing. Kopáčka a ověřovateli Milušku Hroškovou a Danu
Ludvíkovou.

Usnesení 02/01/2018 N
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby jednání nového zastupitelstva probíhala podle jednacího řádu
z předchozího volebního období.
Z: starosta obce
Usnesení 03/01/2018 N
Zastupitelstvo volí za starostu obce p. Petra Tesaře
za místostarostu obce p. Josef Mikšátko
Termín: od 25.10.2018

Z: zastupitelé obce

Usnesení 04/01/2018 N
Zastupitelstvo ustanovuje tyto výbory a komise v následujícím složení:


Výbor finanční: pí. Dana Ludvíková – předseda
+ pí. Vladimíra Lišková, pí. Alena Bednářová – členové



Výbor kontrolní : p. Milan Houska – předseda
+ p. Jiří Havlíček, Ing. Milan Kopáček – členové



Komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství: p. Bc. Jan Píha – předseda
+ p. Jan Podhradský, p. Josef Podhradský – členové



Komise kulturně sociální: pí. Miluše Hrošková – předseda
+ Mgr. Jana Tesařová, pí. Marcela Gondeková – členové



Komise pro administrativu a komunikaci: ing. Kopáček Jiří – předseda
+ p. Petr Hejda, p. Petr Tesař – členové

T: od 25.10.2018

Z: zastupitelé obce

Usnesení 05/01/2018 N
Zastupitelstvo stanovuje výše odměn pro členy zastupitelstva, starostu a místostarostu v nezměněném výší jako
v minulém volebním období. Výše odměna je z důvodu ochrany dat součástí samostatné neveřejné přílohy
k tomuto zápisu.
T: od 25.10.2018
Z: starosta obce, účetní obce

Usnesení 06/01/2018 N
Zastupitelstvo schvaluje priority práce, které vycházejí z volebního programu sestaveného pro období let 2012 –
2017.
T: průběžně ve volebním období
Z: zastupitelstvo obce

Usnesení 07/01/2018 N
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.09/2018.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing. Kopáčková

Usnesení 08/01/2018 N
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem, pronájmu pozemku, parc. č. 703/6 za roční výši nájemného 50 Kč a ukládá
starostovi obce vyvěsit tento záměr na úřední desce obce.
Z: starosta p.Tesař

Usnesení 09/01/2018 N
Zastupitelstvo schvaluje uzavření jednorázové dohody s Povodím Vltava, státní podnik, o finanční náhradě za
omezení vlastnického práva k pozemku parc. č. PK 1642/1 k.ú. Dráchov ve výši 10.000 Kč (bez dph).
Z: starosta obce p.Tesař
Usnesení 10/01/2018 N
Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným převodem nemovitého majetku z TJ Sokol Dráchov na obec Dráchov a
zavazuje se uskutečnit tento převod administrativně na své náklady. Současně se zavazuje k tomu, že tento
nemovitý majetek bude v obci využíván jako sportoviště.
Z: starosta p. Tesař, místostarosta p. Mikšátko

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

Ověřili:
Miluška Hrošková ………………………………………………………………………………..

Dana Ludvíková …………………………………………………………………………………..

