OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 04/2018
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 23.06.2018

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

p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček, pí. Ludvíková pí. Hrošková, p. Mikšátko,
pí. Kaislerová
p. Houska (omluven)
In. Kopáčková – účetní obce
pí . Kaislerová, p. Mikšátko

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 17:00h a byla ukončena ve
18:30h.
Program jednání:
1.
2.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
3. Informace o plánovaných rekonstrukcích MK 1 a 2
4. Informace o proběhnutém přezkumu hospodaření obce Dráchov za rok 2017
5. Přijetí nápravných opatření
6. Projednání závěrečného účtu obce Dráchov za rok 2017
7. Různé

ad 1) Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
04/08/2015

Stav
zůstává v řešení

01/01/2018
03/01/2018
03/02/2018
03/03/2018
03/04/2018
03/05/2018

zůstává v řešení
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka
prodej pozemku p.Drs; záměr prodeje pozastaven – viz nové
usnesení 01/01/2017

ad 2) Projednání došlé pošty
Přehled o došlé poště byl přesunut na příští zasedání.
Zastupitelstvo se v tomto bodě zabývalo pouze dopisem pana ID, z RD č.p.31 v otázce likvidace odpadních vod a
koupí obecního pozemku. Zastupitelstvo vznesené požadavky odmítlo a uložilo starostovi odeslání odpovědi
žadateli s tím, že jeho požadavky budou postoupeny na odbor ŽP MěÚ v Soběslavi.
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Usnesení 04/01/2018
Zastupitelstvo zamítá požadavek pana ID (RD č.p. 31) ve věci výjimky z likvidace odpadních vod a ukládá
starostovi vypracování odpovědi a postoupení záležitosti odboru ŽP na MěÚ v Soběslavi. Současně zamítá
žádost o odkoupení pozemku
Z: starosta obce

ad 3) Informace o plánovaných rekonstrukcích místních komunikací MK1 a MK2
- MK1 nebude přidělena dotace
- MK2 – v této chvíli jako náhradníci, ale velmi vzdáleném místě
- Výběrové řízení bude uskutečněno s tím, že akce bude zahájena v dubnu 2019. Výběrové řízení
uskuteční Stavební poradna s.r.o.
ad 4) Informace o proběhnutém přezkumu hospodaření obce Dráchov za rok 2017
Starosta s účetní obce seznámili se závěry přezkumu hospodaření obce Dráchov za rok 2017. Tento audit
upozornil pouze na 3 malé chyby, hrubé závady nebyly zjištěny. Zastupitelstvo k tomuto nemělo výhrady.
ad 5) Přijetí nápravných opatření
Zastupitelstvo se poté seznámilo podrobně se zjištěnými pochybeními, které byly administrativní povahy.
Některé z nich byly okamžitě odstraněny, pro ostatní zjištění starosta obce společně s účetní vypracovali
nápravná opatření k jejich odstranění. Zastupitelstvo k tomuto nemělo výhrady.
Usnesení 04/02/2018
Zastupitelstvo přijímá nápravná opatření k odstranění chyb zjištěných přezkumem hospodaření dle přílohy.
Z: starosta a účetní obce
ad 6) Projednání závěrečného účtu obce Dráchov za rok 2017 a roční účetní závěrky za r. 2017
Starosta společně s účetní obce seznámili zastupitelstvo se sestaveným závěrečným účtem obce za rok 2017,
který byl v souladu s právními předpisy vyvěšen na veřejné desce a elektronické úřední desce, aby se s ním
mohli seznámit občané. Zastupitelstvo následně přijalo následující usnesení:
Usnesení 04/03/2018
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření a
uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce
Účetní obce ing. Kopáčková společně se starostou p.Tesařem seznámili následně zastupitelstvo s roční účetní
závěrkou obce za rok 2017 včetně souvisejících příloh: rozvaha, výsledovka a příloha k účetní závěrce.
Zastupitelé k těmto dokumentům nevznesli námitky a starosta nechal o schválení účetní závěrky v souladu
s interní směrnici obce hlasovat.
Usnesení 04/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Dráchov za rok 2017 bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce

ad 7) Různé
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve středu 18.07.2018 v 18:00h

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

Zápis ověřili: pí. Kaislerová, p. Mikšátko ……………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 23.06.2018
(výtah ze zápisu č.04/2018)

Usnesení 04/01/2018
Zastupitelstvo zamítá požadavek pana ID (RD č.p. 31) ve věci výjimky z likvidace odpadních vod a ukládá
starostovi vypracování odpovědi a postoupení záležitosti odboru ŽP na MěÚ v Soběslavi. Současně zamítá
žádost o odkoupení pozemku
Z: starosta obce
Usnesení 04/02/2018
Zastupitelstvo přijímá nápravná opatření k odstranění chyb zjištěných přezkumem hospodaření dle přílohy.
Z: starosta a účetní obce
Usnesení 04/03/2018
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 spolu se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření a
uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce
Usnesení 04/04/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Dráchov za rok 2017 bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce

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

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