Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 03/2022, 18.05.2022

OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 03/2022 ze schůze zastupitelstva
ze dne 18.05.2022

Přítomni:

p. Tesař, Ing. Kopáček, pí. Hrošková, p. Mikšátko, pí. Ludvíková, p.Houska , Bc.
Píha

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

Ing. Kopáčková – účetní,
pí. Ludvíková, p.Mikšátko

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 18:30h a byla ukončena ve
20:00 h.

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Projednání změny rozpočtu č.02/2022
Informace o uskutečněném přezkumu hospodaření obce
Projednání prodeje pozemků p.č.. 132/4 a 1625/10
Návrh na pořízení obleků pro Myslivecké sdružení Krátoš
Projednání výsledků inventarizace za rok 2021
Různé
 Informace o cenách odpadů
 Informace o nákupu vybavení pro SDH

ad 1) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
01/01/2018
02/02/2021
01/01/2022
01/02/2022
01/03/2022
01/04/2022
01/05/2022
02/01/2022
02/02/2022

Stav
zůstává v řešení
zůstává v řešení
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta seznámil zastupitelstvo s poštou došlou od minulého zasedání.
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ad 3) Projednání změny rozpočtu č.02/2022 a č.03/2022
Starosta společně s účetní obce seznámili zastupitelstvo s uskutečněnou změnou rozpočtu č.02/2022 ze dne
17.03., která byla v kompetenci starosty obce a týkala se zejména daňových povinností obce při podání
daňového přiznání.
Zastupitelstvo vzalo tuto změnu na vědomí.
Starosta společně s účetní obce seznámili zastupitelstvo dále se změnou rozpočtu č.03/2022, která se týká výdajů
za opravu požární techniky. Tuto změnu zastupitelstvo schválilo jednomyslně.
Usnesení 03/01/2022
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.03/2022.
Z: starosta P.Tesař, účetní obce ing.Kopáčková
ad 4) Informace o uskutečněném přezkumu hospodaření obce
Starosta rámcově informoval výsledcích uskutečněného přezkumu hospodaření, které odhalilo dva drobné
administrativní nedostatky, ke kterým budou přijata nápravná opatření. Výsledky přezkumu budou vyvěšeny na
úřední desce a na příštím zasedání se k nim zastupitelstvo vyjádří.
ad 5) Projednání prodeje pozemků p.č. 132/4 a 1625/10
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo záměr na prodej výše uvedených pozemků, který bude zveřejněn na
veřejné desce obce.
Usnesení 03/02/2022
Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků p.č. 132/4 a 1625/10 a pověřuje starostu s jeho vyvěšením na
úřední desce.
Z: starosta P.Tesař
ad 6) Návrh na pořízení obleků pro Myslivecké sdružení Krátoš
Starosta obce po předchozím požadavku Mysliveckého sdružení Krátoš navrhl zastupitelstvu zakoupení
reprezentačních obleků pro členy tohoto zájmového spolku v obci. Toto oblečení bude využíváno zejména při
slavnostních a společenských příležitostech, kterých se členové sdružení účastní (pohřby, společenská setkání
apod). Zastupitelstvo s tímto návrhem vyslovilo souhlas a odsouhlasilo pořízení oblečení do maximální výše
50.000 Kč.
Usnesení 03/03/2022
Zastupitelstvo schválilo pořízení obleků pro členy Mysliveckého sdružení Dráchov do výše 50.000 Kč.
Z: starosta P.Tesař, účetní obce Ing. Kopáčková

ad 7) Projednání výsledků inventarizace za rok 2021
Předseda inventarizační komise Bc. J. Píha seznámil zastupitelstvo s výsledky inventarizace majetku obce a
konstatoval, že při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly s účetním stavem.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
ad 9) Různé
 Starosta obce P. Tesař podal informaci:
o o nových cenách odpadů
o o nákupu vybavení pro SDH a opravu techniky
 Místostarosta obce J. Mikšátko seznámil se závěry schůze DSO Soběslavsko, která ukončila činnost tohoto
sdružení obcí.
 Předsedkyně kulturní komise M. Hrošková informovalo o:
o uskutečnění Dětského dne, který proběhl dne 04.06.
o o záměru uspořádání letního (komorního) představení opery A. Dvořáka Rusalky s účinkujícími
z Moravského divadla Olomouc na zahradě dráchovské Hospody u Jezu. Toto představení by
proběhlo dne 12.08.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí změnu čísla položky u poplatků za likvidaci komunálního odpadu a od
1.01.2022 se účtuje na položku 1345.
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční nejdéle do 30.06. z důvodu uzavření Závěrečného účtu obce.
Přesný termín bude upřesněn.

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

Ověřili: D. Ludvíková, J. Mikšátko ………………………………………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
Ze3. zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 18.05.2022
(výtah ze zápisu č. 03/2022)

Usnesení 03/01/2022
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.03/2022.
Z: starosta P. Tesař, účetní obce Ing. Kopáčková
Usnesení 03/02/2022
Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej pozemků p.č. 132/4 a 1625/10 a pověřuje starostu s jeho vyvěšením na
úřední desce.
Z: starosta P. Tesař
Usnesení 03/03/2022
Zastupitelstvo schválilo pořízení obleků pro členy Mysliveckého sdružení Dráchov do výše 50.000 Kč.
Z: starosta P. Tesař, účetní obce Ing. Kopáčková

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

Ověřili: D. Ludvíková, J. Mikšátko ………………………………………………………………………………………………………………
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