OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 04/2017
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 22.06.2017

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

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

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 17:15h a byla ukončena ve
19:00h

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

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Žádost o odkoupení obecního pozemku
Předložení návrhu projektu na opravu místních komunikací k připomínkám + dotace
Projednání závěrečného účtu za rok 2016 a zprávy o přezkumu hospodaření TDO Lužnice
Projednání závěrečného účtu za rok 2016 a zprávy o přezkumu hospodaření Svazku obcí „Soběslavsko“
Vyúčtování Čevak a.s.
Projednání závěrečného účtu obce Dráchov za rok 2016 a zprávy o přezkumu hospodaření
Žádost Mysliveckého spolku Krátoš Dráchov o příspěvek na činnost
Návrh na zvýšení odměny za DPP
Žádost Ing. Ivana Drse o udělení výjimky
Informace o společném projektu Svazku obcí Soběslavsko
Informace o změnách v rozpočtu v kompetenci starosty obce

ad 1) Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
Stav
Poznámka
04/08/2015
zůstává v řešení
prodej pozemku p.Drs; záměr prodeje pozastaven – viz nové
usnesení 01/01/2017
06/01/2015
zůstává v řešení
pořízení změny Územního plánu č.2
06/02/2015
zůstává v řešení
pořízení změny Územního plánu č.3
02/05/2017
splněno
03/01/2017
splněno
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ad 2) Projednání došlé pošty
Dopis ze
dne
28.03.2017
29.03.2017

30.03.2017
03.04.2017

03.04.2017
05.04.2017
07.04.2017
10.04.2017
12.04.2017
19.04.2017
24.04.2017
24.04.2017

25.04.2017
25.04.2017
28.04.2017
28.04.2017

Od koho

Ve věci

Způsob vyřízení

Sdružení místních
samospráv
Krajský úřad, odbor
životního prostředí

Nabídka členství v SMS ČR

Žádost zamítnuta

Oznámení o zahájení správního řízení –
výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných živočichů
Oznámení – zahájení územního řízení
„Dráchov - Čejnov kabel NN“
Veřejná vyhláška OOP „Stanovení
rozsahu záplavového území Bechyňský
potok“
Žádost o zaslání počtu opatrovanců

Vzato na vědomí

Sdělení nabytí právní moci p.č.1652
"Novostavba opěrné zdi"
Výzva k účasti na kontrolní prohlídce
„Ověření pasportu stavby“
Výzva o přidělení čísla budově

Vzato na vědomí

MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
Krajský úřad, odbor
životního prostředí
Krajský úřad, odbor
sociálních věcí
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
Exekutorský úřad Tábor
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
Finanční úřad pro JČK
Krajský úřad Jčkraje,
odbor životního
prostředí
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
Hasičský sbor JČK,
územní odbor Tábor
Krajský úřad, odbor
územního plánování
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje

03.05.2017

Linka bezpečí

09.05.2017

p. L. Pánová

10.05.2017

MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
Krajský úřad, odbor
životního prostředí
MV ČR
Krajský úřad, odbor
územního plánování
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
MěÚ Soběslav, odbor

15.05.2017
17.05.2017
17.5.2017
19.5.2017
22.5.2017

Oznámení o termínu vyklizení a žádost
o součinnost
Výzva o přidělení čísla budově
Žádost o zveřejnění vyhlášky
Lužnice ř.km 68,700-68,900 Dráchov –
odstranění nánosů
Rekonstrukce stodoly, změna způsobu
užívání Oznámení o zahájení kontroly
Stanovisko k návrhu změny č.3 ÚP
Dráchov
Rozhodnutí o umístění stavby
„Přístavba a stavební úpravy RD č.p. 12
Dráchov“
Žádost o finanční podporu

Vzato na vědomí
Vyvěšeno na úřední
desce
Odeslána odpověď

Účastnil se místostarosta
p.Mikšátko
Vydáno rozhodnutí o
přidělení čísla budově
Účastnil se místostarosta
p.Mikšátko
Vydáno rozhodnutí o
přidělení čísla budově
Zveřejněno na úřední i
elektronické desce
Vzato na vědomí

Vzato na vědomí
Účastnil se místostarosta
p.Mikšátko
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí

Zamítnuto

Žádost o vyjádření k technické
infrastruktuře
Veřejná vyhláška, stanovení místní
úpravy provozu
Rozhodnutí , povolení výjimky dle
ustanovení par.56 odst.1
Nahlášení počtu opatrovanců
Schválení dotace

Odeslána odpověď

Oznámení o zahájení řízení o územním
plánování Vesce
Oznámení o zahájení řízení o územním

Vzato na vědomí

Vzato na vědomí
Vzato na vědomí
Odeslána odpověď
Vzato na vědomí

Vzato na vědomí
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23.5.2017
25.5.2017
30.5.2017
5.6.2017
5.6.2017
5.6.2017
7.6.2017
12.6.2017
12.6.2017
13.6.2017
14.6.2017
15.6.2017
15.6.2017
19.06.2017

výstavby a reg.rozvoje
Ing. I. Drs
Krajská vet. Správa
Pro Jč kraj
Úřad práce ČR
EKOKOM
Jčkraj- odbor ŽP
MÚ Soběslav odbor
výstavby a reg. rozvoje
Min. financí ČR
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
MěÚ Soběslav, odbor
výstavby a reg.rozvoje
CMS, světelná sro
MěÚ Soběslav, odbor
živ. Prostředí
JČk odbor soc. věcí
KÚ JČkraj, odbor reg.
Rozvoje
MěÚ Soběslav, odbor
živ. Prostředí

plánování Vesce
Opětovná žádost o udělení výjimky
Zrušení nařízení st. vet. Správy
Včelí mor
Veřejná služba-informace
Statistika odpadů
Rozhodnutí o vjezdu na území přírodní
rezervace motorovými vozidly
Nabytí právní moci přístavba RD čp.12

Je řešeno samostatně
Vzato na vědomí
Odeslána odpověď
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí

Pozvánka na workshop
Usnesení zastavení řízení kempového
areálu Dráchov
Souhlas s udržovacími pracemi,
odstranění nánosů - Lužnice
Žádost o informace
Závazné stanovisko - souhlas
kempového areálu Dráchov
Novela zákona o pomoci v hmotné
nouzi
Návrh smlouvy pro dotaci OU Dráchov

Obec se nebude účastnit
Vzato na vědomí

Dráchov-rozšíření kempu-VaK-zahájení
řízení o změně před dokončením

Vzato na vědomí

Bude zaslána odpověď
vyřízeno
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí
Vzato na vědomí

ad 3) Žádost o odkoupení obecního pozemku
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádosti Josefa Havlíčka o odkoupení části pozemku z parc.č. 1597/7 před
rekonstrukcí svého rodinného domu. Zastupitelstvo tuto žádost projednalo s tím, že bude dále postupováno
podle zákonných postupů.

ad 4) Předložení návrhu projektu na opravu místních komunikací k připomínkám + dotace
Navržený projekt byl předložen zastupitelům předem k prostudování. Obec současně požádala v této věci o
účelovou dotaci ve výši 250 tis. Kč, dotace byla přiznána ve výši 215 tis. Kč. Nicméně ve stanoveném čase pro
čerpání této dotace není z časových důvodů možné tuto opravu uskutečnit. Starosta obce proto projedná
zrušení této dotace.

ad 5) Projednání závěrečného účtu za rok 2016 a zprávy o přezkumu hospodaření TDO Lužnice
Zastupitelstvo se seznámilo s výše uvedenými dokumenty a vzalo je na vědomí.

ad 6) Projednání závěrečného účtu za rok 2016 a zprávy o přezkumu hospodaření Svazku obcí „Soběslavsko“
Zastupitelstvo se seznámilo s výše uvedenými dokumenty a vzalo je na vědomí.

ad 7) Vyúčtování smlouvy o nájmu vodovodu pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku
obce Dráchov za účelem jeho správy a provozování společností Čevak a.s.
Zastupitelé se s uvedeným vyúčtováním seznámilo a vzalo na vědomí výši doplatku nájemného ve výši 11.869
Kč, které budou převedeny na účet obce.

ad 8) Projednání závěrečného účtu obce Dráchov za rok 2016 a zprávy o přezkumu hospodaření
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Účetní obce ing. Kopáčková seznámila zastupitelstvo se sestaveným závěrečným účtem obce za rok 2016, který
byl již 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 04/01/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dráchov za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření a uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: zastupitelstvo obce
Účetní obce ing. Kopáčková společně se starostou p.Tesařem seznámili následně zastupitelstvo s účetní
závěrkou obce za rok 2016 včetně souvisejících příloh – rozvaha, výsledovka a příloha. Zastupitelé k tomuto
dokumentu nevznesli námitky a starosta nechal o schválení účetní závěrky v souladu s interní směrnicí obce
hlasovat. Zastupitelstvo tuto směrnici schválilo.
Usnesení 04/02/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Dráchov za rok 2016 bez výhrad.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing.Kopáčková

ad 9) Žádost Mysliveckého spolku Krátoš Dráchov o příspěvek na činnost
Zastupitelstvo projednalo výše uvedenou žádost a rozhodlo poskytnout příspěvek na činnost spolku v roce 2017
ve výši 10.000 Kč. Příspěvek bude poskytnut v měsíci červenci.
Usnesení 04/03/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na činnost Mysliveckého spolku Krátoš Dráchov v roce 2017 ve
výši 10.000 Kč.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing.Kopáčková

ad 10) Návrh na zvýšení odměn za DPP
Zastupitelstvo projednalo výši odměny pro pracovníky podílejících se na údržbě zeleně v obci. V současné době
je stanovena odměna za DPP ve výši 70 Kč/hod. Bylo doporučeno zvýšit tuto odměnu na částku 80 Kč/hod.
Zastupitelstvo s touto úpravou souhlasilo s platností od 1.7.2017.
Usnesení 04/04/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměny za DPP při údržbě zeleně v obci na 80 Kč/hod s účinností od
1.7.2017.
Z: místostarosta p.Mikšátko, účetní ing.Kopáčková
Současně bylo doporučeno, aby byl zvýšen počet těchto pracovníků o jednoho člověka a aby s nimi bylo
projednáno, aby ve své práci neprováděli pouhé sečení trávy, ale starali se více také o zvelebování této zeleně.
Projedná místostarosta p.Mikšátko.

ad 11) Žádost Ing. Ivana Drsa o udělení výjimky
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí ing. Ivana Drse adresované společnosti ČEVAK a.s. a v kopii Obecnímu řadu o
udělení výjimky k nepřipojení jeho nemovitosti na veřejnou kanalizaci.
Zastupitelstvo požádá jmenovaného o podání informace o likvidaci odpadních splaškových vod a o potvrzení o
jejich likvidaci. Po obdržení těchto dokladů se bude žádostí dále zabývat.
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ad 12) Informace o společném projektu Svazku obcí Soběslavsko
Starosta informoval o možnosti instalace přístřešků pro turisty/cykloturisty. Vybudování základové betonové
desky je zkalkulováno ve výši 7.500 Kč, cena vlastního přístřešku bude sdělena později.
Zastupitelstvo se k nabídce vyjádří teprve po získání informace o konečné ceně pro obec.

ad 12) Informace o změnách v rozpočtu v kompetenci starosty obce
Účetní obce informovala o změnách v rozpočtu obce v kompetenci starosty za měsíce 04-06/2017

Různé
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 26.07.2017 od 17:00h

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

Zápis ověřili: pí.Ludvíková, p. Houska ……………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 22.06.2017
(výtah ze zápisu č.04/2017)

Usnesení 04/01/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Dráchov za rok 2016 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření a uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: zastupitelstvo obce

Usnesení 04/02/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Dráchov za rok 2016 bez výhrad.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing.Kopáčková

Usnesení 04/03/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na činnost Mysliveckého spolku Krátoš Dráchov v roce 2017 ve
výši 10.000 Kč.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing.Kopáčková

Usnesení 04/04/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení odměny za DPP při údržbě zeleně v obci na 80 Kč/hod s účinností od
1.7.2017.
Z: místostarosta p.Mikšátko, účetní ing.Kopáčková
Zapsal: ing. Jiří Kopáček, CSc. …………………………………………………

Zápis ověřili: pí.Ludvíková, p. Houska ……………………………………………………………………………………
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