OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 06/2018
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 29.08.2018

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

p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček, pí. Ludvíková pí. Hrošková, p.Houska
pí. Kaislerová
pí .Hrošková, Mikšátko
p. Hejda

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 18:10h a byla ukončena ve
20:00h.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Informace o údržbě pohřebiště
Informace o rekonstrukci autobusové zastávky
Projednání smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství č.20180001
Plán investic pro rok 2019 – vodovod a kanalizace (Čevak)
Ukončení činnosti TDO Lužnice
Projednání zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo „Oprava místní komunikace část 1 a 2
Různé
 SDH traktoriáda
 Přístřešek SDH
 SDH jednotka
 Pronájem pozemku 703/6

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

zůstává v řešení
zůstává v řešení
zůstává v řešení
splněno

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

ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta informoval rámcově o došlé poště od posledního zasedání, resp. o úkolech z toho vyplývajících.
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ad 3) Informace o údržbě pohřebiště
Starosta podal informaci o tom, že p. Ondřej, který se staral o údržbu hřbitova, chce tuto činnost ukončit
koncem letošního roku. Na zastupitelstvu tedy je, aby nabídlo tuto činnost novému zájemci. Nabídka zájemcům
bude zveřejněna na úřední desce a v místním rozhlase.

ad 4) Informace o rekonstrukci autobusové zastávky
Starosta informoval o tom, že zadal poptávku na provedení drobných oprav a nové malby autobusové zastávky
a čeká na nabídky.

ad 5) Projednání smlouvy o poskytování služeb v odpadovém hospodářství 20180001
Byla podána informace o nové smlouvě uzavřené mezi Veselskými službami a obcí Dráchov, která byla změněna
v tom smyslu, že je uzavřena na dobu neurčitou. Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.

ad 6) Plán investic pro rok 2019 – vodovod a kanalizace (Čevak)
ČEVAK předložil obci plán investic a údržby vodovodu a kanalizace pro rok 2019. Počítá se s obnovou dešťové
kanalizace u Pelikánů. Obec vůči návrhu nemá připomínky.

ad 7) Ukončení činnosti Svazku TDO Lužnice
Svazek obcí TDO Lužnice informoval o záměru ukončení své činnosti koncem roku 2018 z důvodů stále vyšší
administrativní náročnosti. Před vstupem Svazku obcí – TDO Lužnice do likvidace je nutné, aby členské obce
svazku s tímto vyjádřily souhlas. Zastupitelstvo projednalo tuto záležitost a přijalo následující usnesení:
Usnesení 06/01/2018
Zastupitelstvo souhlasí s ukončením činnosti svazku obcí „Svazek obcí TDO Lužnice“, IČ46630325 se sídlem
Želeč 26, Želeč, PSČ 391 74, likvidací.
Z. starosta p.Tesař
Vzhledem ke skutečnosti, že Svazek obcí TDO Lužnice zajišťoval pro obec administrativní činnost spojenou
s odpadovým hospodářstvím, bude starosta obce řešit nové řešení této záležitosti a bude následně informovat
zastupitelstvo obce.

ad 8) Projednání zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo „Oprava místní komunikace část 1 a 2“
Starosta podal aktuální informaci ve věci zamýšlené akce – zakázky malého rozsahu „Oprava místní komunikace
část 1 a 2“. Zastupitelstvo potvrdilo, že akce bude realizována pouze v případě dostupných finančních
prostředků.
Zastupitelstvo následně diskutovalo, zda pokračovat v přípravných pracích vyhlášením výběrového řízení na
zhotovitele, které ho by na základě příkazní smlouvy vybrala Stavební poradna s.r.o. Č.Budějovice.
Zastupitelé následně přijalo toto usnesení:
Usnesení 06/02/2018
Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace část 1 a
2“, které na základě uzavřené příkazní smlouvy provede Stavební poradna s.r.o. Č.Budějovice. Zadání bude
provedeno tak, že zakázka bude realizována pouze v případě zajištění dostupných finančních prostředků a může
být realizována také po částech.
Z. starosta p.Tesař
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ad 9) Různé




„Traktoriáda“ SDH – byla vyjádřena velká pochvala organizátorům
Jednotka SDH – velitel hasičů p.Houska byl požádán o zaslání seznamu členů pro posílení jednotky a
zajištění požadované zdravotní prohlídky
Záměr o pronájmu pozemku č.703/7 v majetku obce – bude vyvěšeno na veřejné desce

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

Zápis ověřili: p. Mikšátko, pí.Hrošková ……………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 29.08.2018
(výtah ze zápisu č.06/2018)

Usnesení 06/01/2018
Zastupitelstvo souhlasí s ukončením činnosti svazku obcí „Svazek obcí TDO Lužnice“, IČ46630325 se sídlem
Želeč 26, Želeč, PSČ 391 74, likvidací.
Z. starosta p.Tesař

Usnesení 06/02/2018
Zastupitelstvo souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava místní komunikace část 1 a
2“, které na základě uzavřené příkazní smlouvy provede Stavební poradna s.r.o. Č.Budějovice. Zadání bude
provedeno tak, že zakázka bude realizována pouze v případě zajištění dostupných finančních prostředků a může
být realizována také po částech.
Z. starosta p.Tesař

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

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