Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 04/2019, 21.05.2019

OBEC DRÁCHOV

Zápis č. 04/2019 ze schůze
zastupitelstva
ze dne 21.05.2019
Přítomni:
Nepřítomni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé
zápisu:
Veřejnost:

p. Tesař, ing. Kopáček, pí. Ludvíková, p. Houska, pí. Hrošková, Bc. Píha, p. Mikšátko
Ing. Kopáčková – účetní
M.Houska, M.Hrošková
p. Petr Mikeš (Řípec), Petr Hejda

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 18:00h a byla ukončena ve
20:00 h.
Program jednání:
1. Informace o plánované těžbě štěrkopísku
2. Kontrola usnesení z předchozích zasedání
3. Projednání došlé pošty
4. Projednání změny rozpočtu č. 3/2019
5. Výsledky monitoringu dešťové kanalizace
6. Předložení dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu vodovodu
7. Cenová nabídka fy. Janev na dodání a montáž dopravního značení
8. Návrh projektu na zhotovení přístřešku pro SDH Dráchov
9. Různé:
a. Spisová služba

ad 1) Informace o plánované těžbě štěrkopísku
Na jednání se dostavil občan p. Petr Mikeš ze Řípce. Informoval o doručení námitek občanů k těžbě štěrkopísku,
které byly označeny pouze jako „připomínky“ a Báňský úřad se k nim více nevyjadřoval. Celý prostor těžby byl
zmenšen tak, že nezasahuje do katastru obce Dráchov, a tudíž obec Dráchov není zahrnuta mezi účastníky řízení.
Nyní je již záměr těžby vyvěšen na veřejné desce zainteresovaných obcí, a po sejmutí bude běžet právní lhůta na
případná odvolání, ale přibližně od poloviny června může již probíhat stavební řízení.
Odvolání proti záměru mohou podávat pouze vlastníci sousedních nemovitostí z katastru obce Řípec.

ad 2) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
Stav
Poznámka
01/01/2018
zůstává v řešení
01/08/2018 N
splněno
02/03/2019
splněno
02/06/2019
splněno
02/07/2019
splněno
02/08/2019
splněno
03/01/2019
splněno
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03/02/2019
03/03/2019
03/04/2019
03/05/2019
03/06/2019

splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

ad 3) Projednání došlé pošty
Starosta seznámil zastupitelstvo s poštou došlou od minulého zasedání.

ad 4) Projednání změny rozpočtu č. 3/2019
Starosta s účetní obce předložili zastupitelstvu a zdůvodnili změnu rozpočtu č.3/2019, která se týká především
nákladů na volby do Evropské unie a několika dalších drobných změn. Jednotlivé projednané změny jsou
podrobně popsány v příloze zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 04/01/2019
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.03/2019.
Z: starosta obce p.Tesař, účetní Ing. Kopáčková
ad 5) Výsledky monitoringu dešťové kanalizace
Starosta požádal Čevak o provedení monitoringu dešťové kanalizace. Čevak provedl, sestavil plán a vypracoval
návrh opatření, kde by bylo vhodné uskutečnit úpravy/opravy. Předali i rozpočet ve třech variantách provedení.
Bylo domluveno, že skupina ve složení Bc. Jan Píha, místostarosta Josef Mikšátko a Milan Houska v termínu do
30.06. projdou navržená místa k opravě a posoudí, jaké z nich jsou v havarijním stavu a bude je potřeba
přednostně nechat zrekonstruovat.
Usnesení 04/02/2019
Pověřená skupina pod vedením Bc. Jana Píhy posoudí dle zpracovaného monitoringu Čevaku do 30.června 2019,
u kterých bude nutné provést opravy/rekonstrukce.
Z: Bc. Píha, místostarosta J. Mikšátko, M. Houska

ad 6) Předložení dodatku č.3 ke smlouvě se společností Čevak o nájmu vodovodu
Starosta informoval o letos končící smlouvě se společností Čevak, která se týká nájmu obecního vodovodu pro
veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku obce Dráchov za účelem jeho správy a provozování ze
dne 14.06.2006.
Zastupitelstvo doporučilo formou sepsaného dodatku č.3 tuto smlouvu prodloužit do konce 31.12.2024.
Usnesení 04/03/2019
Zastupitelstvo souhlasí a ukládá starostovi uzavření dodatku č.3 ke smlouvě se společností Čevak prodlužující
nájem vodovodu do konce roku 2024.
Z: starosta obce P.Tesař

ad 7) Cenová nabídka fy. Janev na dodání a montáž dopravního značení - informace
Starosta informoval o dokončeném pasportu dopravních značek a sestavení cenové nabídky na výměnu značek.
Navržená cena kompletní výměny 40 dopravních značek a 3 zrcadel je ve výši 124.325 Kč včetně dph.
V diskuzi bylo doporučeno se instalací nového dopravního značení v obci zabývat až po dokončení rekonstrukce
obou částí místních komunikací.
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ad 8) Návrh projektu na zhotovení přístřešku pro SDH Dráchov - informace
Milan Houska informoval o zpracovaném projektu na zhotovení přístřešku pro SDH Dráchov.

ad 9) Různé
 Spisová služba – na obci proběhla kontrola spisové služby ze strany Státního oblastního archivu Třeboň,
pobočka Tábor.
Termín příštího zasedání zastupitelstva je 19.06.2019 od 19:00.

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

Ověřili:
M. Houska ………………………………………………………………………………..

M. Hrošková …………………………………………………………………………………..
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USNESENÍ
ze 4. zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 21.05.2019
(výtah ze zápisu č. 04/2019)

Usnesení 04/01/2019
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.03/2019.
Z: starosta obce p.Tesař, účetní Ing. Kopáčková
Usnesení 04/02/2019
Pověřená skupina pod vedením Bc. Jana Píhy posoudí dle zpracovaného monitoringu Čevaku do 30.června 2019
navržená místa dešťové kanalizace, u kterých bude nutné provést opravy/rekonstrukce.
Z: Bc. Píha, místostarosta j. Mikšátko, M. Houska
Usnesení 04/03/2019
Zastupitelstvo souhlasí a ukládá starostovi uzavření dodatku č.3 ke smlouvě se společností Čevak prodlužující
nájem vodovodu do konce roku 2024.
Z: starosta obce P.Tesař

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

Ověřili:
M. Houska ………………………………………………………………………………..

M. Hrošková …………………………………………………………………………………..

4

