Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 02/2021, 21.05.2021

OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 02/2021 ze schůze zastupitelstva
ze dne 21.05.2021
Přítomni:
Nepřítomni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé zápisu:
Veřejnost:

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

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze proběhla opětovně na obecním úřadu a byla
zahájena v 17:00h a byla ukončena ve 20:00 h.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Projednání změny rozpočtu č. 02 a 03/2021
Posouzení nabídek na údržbu zeleně v obci Dráchov
Informace o statickém posouzení stavby – Brána na pohřebiště
Nabídka na směnu/vzájemný odkup pozemků parc.č.132/4 (115m2 obec) a parc.č. st. 58/2 (62 m2 č.p.126)
Návrh na užívání přírodní vodní plochy „Loužičky“
Projednání OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Seznámení výsledku konečného přezkumu hospodaření za rok 2020
Návrh na přijetí nápravných opatření
Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2020
Schválení účetní závěrky za rok 2020
Dopravní značení v obci
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ad 1) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
01/01/2018
01/01/2021
01/02/2021

Stav
zůstává v řešení
splněno
splněno

Poznámka

ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta seznámil zastupitelstvo s poštou došlou od minulého zasedání.
ad 3) Projednání změny rozpočtu č. 02 a 03/2021
Starosta společně s účetní obce seznámili zastupitelstvo se dvěma změnami rozpočtu, které byly v kompetenci
starosty obce.
 Změna č.2 proběhla v měsíci březnu a týkala se drobných navýšení – zakoupení nehmotného majetku,
a vratky dotace na radary.
 Změna rozpočtu č.3 proběhla v měsíci v dubnu a týkala se dotace na COVID-19 a nákupu nové tiskárny
(dkp).
Zastupitelé tuto změny vzali na vědomí.
ad 4) Posouzení nabídek na údržbu zeleně v obci Dráchov
Starosta představil nabídky 3 firem na údržbu zeleně v obci Dráchov včetně obecního hřbitova (p.Lekner Borkovice, p.Čech – Pacov, p.Kohel – Veselí n.L.)




Lekner – celoroční nabídka: 118 tis. vč. DPH (obec) + 20 tis. (hřbitov) - to znamená 5-6 sečení, tj. 23-27
tis. při 5, resp. 6 sečení
Čech – ca. 50 tis. za 1 sečení
Kohel – ca. 23 tis. za 1 sečení

Po posouzení jednotlivých nabídek rozhodlo zastupitelstvo o uzavření smlouvy za údržbu zeleně v obci s firmou
Kohel, Veselí nad Lužnicí a uložilo starostovi uzavření smlouvy na rok 2021. Kontrolou plnění smlouvy byl pověřen
místostarosta p. Mikšátko.
Usnesení 02/01/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na údržbu zeleně v obci s Fy. Kohel ve Veselí n.L. a ukládá starostovi
tuto smlouvu připravit a uzavřít na rok 2021. Kontrolou plnění smlouvy pověřilo zastupitelstvo místostarostu
obce p.Mikšátka.
Z: starosta obce p. Tesař
místostarosta p. Mikšátko

ad 5) Informace o statickém posouzení stavby – Brána na pohřebiště
Starosta podal informaci o úředním posouzení statiky brány na hřbitov, která je ve špatném stavu a je potřeba
řešit. Návrhy na řešení:
 Var. 1 – demolice a výstavba nové brány
 Var. 2 – provizorní podchycení výdřevou a oprava horního zdiva brány, přezdívání obou pilířů
 Var. 3 – oprava zednickým způsobem
Po následné rozpravě doporučili zastupitelé řešení varianty 1 a uložilo starostovi nechat připravit architektonický
návrh výstavby nové rozšířené brány (3 m) po předchozí demolici staré. Bránu osadit kovanými vraty s obloukem.
Projektant bude požádán o zpracování předběžného rozpočtu, starosta prověří další administrativní záležitosti
/stavební povolení apod.
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ad 6) Nabídka na směnu/vzájemný odkup pozemků parc.č.132/4 (115m2 obec) a parc.č. st. 58/2 (62m2 č.p.126)
Starosta představil návrh vlastníka pozemku parc.č. 58 a objektu č.p. 126 na směnu pozemků s obcí, kdy požaduje
směnu s obecním pozemkem parc.č.132/4 a přenechání svého uvedeného objektu.
Zastupitelé o návrhu diskutovali, ale nepřijali prozatím žádné rozhodnutí. K dané záležitosti se vrátí opět na svém
příštím zasedání.
ad 7) Projednání návrhu na užívání vodní plochy „Loužičky“
Zastupitelé projednali žádost zájemce z řad občanů obce na využívání přírodní vodní plochy „Loužičky“ v majetku
obce, kterou by předem vyčistil a využil k odchovu rybího plůdku.
Zastupitelé tuto žádost odsouhlasili a uložili starostovi sepsání smlouvy u užívání za symbolickou cenu 50 Kč/rok.
Usnesení 02/02/2021
Zastupitelstvo souhlasí se sepsáním smlouvy na užívání přírodní vodní plochy „Loužičky“ za cenu 50 Kč/rok se
zájemcem – občanem obce.
Z: starosta obce p. Tesař

ad 8) Projednání OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelé projednali znění OZV č.1/2021, kterou se zvyšuje místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství z 500 Kč na 600 Kč na občana s účinností od r.2022.
Usnesení 02/03/2021
Zastupitelstvo schvaluje OZV č.1/2021, kterou se s účinností od 1.1.2022 zvyšuje místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství na 600 Kč na občana a rok.
Z: starosta obce, účetní obce
ad 9) Seznámení výsledku konečného přezkumu hospodaření za rok 2020
Starosta seznámil s výsledkem konečného přezkumu hospodaření za rok 2020, kterou provedla kontrolorka
z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Kontrola v zápise zaznamenala 3 pochybení, jedno z minulé kontroly, kdy
nebyla Krajskému úřadu oznámena nápravná opatření, dvě drobné administrativní chyby z aktuálního přezkumu.
Zjištěné nedostatky nebyly závažné povahy a nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření obce v budoucnosti.
ad 10) Návrh na přijetí nápravných opatření
Starosta projednal se zastupiteli navržená opatření na odstranění zjištěných chyb a oznámí je Krajskému úřadu.
Tímto budou uvedená pochybení napravené.
ad 11) Projednání návrhu závěrečného účtu za rok 2020
Zastupitelstvo vzalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 na vědomí a přistoupilo
k projednání závěrečného účtu obce za rok 2029 a roční účetní závěrky.
Starosta společně s účetní obce seznámili zastupitelstvo se sestaveným závěrečným účtem obce za rok 2020,
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 02/04/2021
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření a
uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce
ad 12) Schválení účetní závěrky za rok 2020
Účetní obce Ing. Kopáčková společně se starostou p. Tesařem seznámili následně zastupitelstvo s roční účetní
závěrkou obce za rok 2020 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 a bylo přijato toto usnesení:
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Usnesení 02/05/2021
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad roční účetní závěrku za rok 2020 včetně souvisejících příloh: rozvaha,
výsledovka a příloha k účetní závěrce.
Z: starosta a účetní obce

ad 13) Dopravní značení v obci
Starosta seznámil a zastupitelstvo projednalo informaci o možnosti provedení nového značení v obc s využitím
dotace z Jihočeského kraje a přijalo k tomuto následující usnesení:
Usnesení 02/06/2021
a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci, že zastupitelstvo kraje dne 20. 5. 2021 schválilo dotaci na
dopravní značení v obci Dráchov ve výši Kč 93 000 Kč
b) Zastupitelstvo obce schvaluje provedení průzkumu trhu na dodavatele zakázky malého rozsahu "Dopravního
značení obce Dráchov".
c) Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit v rámci průzkumu trhu veřejné zakázky malého rozsahu „Dopravního
značení obce Dráchov" firmy:
DOSIP Servis, s.r.o. (IČ: 277 20 713)
Gornex s.r.o. (IČ: 278 81 598)
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. (IČ: 24132098).
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o., Milan BREDA, jednatel; Hlinice 81, 390 02 Tábor IČO: 26113287
Jan Nevšímal JANEV, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 48250503
LION – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.; Lidická 246, 370 07 České Budějovice
Z: starosta a místostarosta obce

ad 10) Různé
M. Hrošková informovala, že získala od Ing. Mládka poukázky do zábavního parku na Hluboké n.V., které
nyní předá dětem v obci

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

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

Josef Mikšátko …………………………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
z 2. zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 21.05.2021
(výtah ze zápisu č. 02/2021)

Usnesení 02/01/2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na údržbu zeleně v obci s Fy. Kohel ve Veselí n.L. a ukládá starostovi
tuto smlouvu připravit a uzavřít na rok 2021. Kontrolou plnění smlouvy pověřilo zastupitelstvo místostarostu
obce p.Mikšátka.
Z: starosta obce p. Tesař
místostarosta p. Mikšátko
Usnesení 02/02/2021
Zastupitelstvo souhlasí se sepsáním smlouvy na užívání přírodní vodní plochy „Loužičky“ za cenu 50 Kč/rok se
zájemcem – občanem obce.
Z: starosta obce p. Tesař
Usnesení 02/03/2021
Zastupitelstvo schvaluje OZV č.1/2021, kterou se s účinností od 1.1.2022 zvyšuje místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství na 600 Kč na občana a rok.
Z: starosta obce, účetní obce
Usnesení 02/04/2021
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření a
uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce
Usnesení 02/05/2021
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad roční účetní závěrku za rok 2020 včetně souvisejících příloh: rozvaha,
výsledovka a příloha k účetní závěrce.
Z: starosta a účetní obce
Usnesení 02/06/2021
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci, že zastupitelstvo kraje dne 20. 5. 2021 schválilo dotaci na
dopravní značení v obci Dráchov ve výši Kč 93 000 Kč
e) Zastupitelstvo obce schvaluje provedení průzkumu trhu na dodavatele zakázky malého rozsahu "Dopravního
značení obce Dráchov".
f) Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit v rámci průzkumu trhu veřejné zakázky malého rozsahu „Dopravního
značení obce Dráchov" firmy:
DOSIP Servis, s.r.o. (IČ: 277 20 713)
Gornex s.r.o. (IČ: 278 81 598)
GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. (IČ: 24132098).
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o., Milan BREDA, jednatel; Hlinice 81, 390 02 Tábor IČO: 26113287
Jan Nevšímal JANEV, Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 48250503
LION – Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.; Lidická 246, 370 07 České Budějovice
Z: starosta a místostarosta obce

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

Josef Mikšátko …………………………………………………………………………………………………
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