OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 02/2018
ze schůze obecního zastupitelstva
ze dne 29.03.2018

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

p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček, pí. Ludvíková, p. Houska, pí. Hrošková,
p. Mikšátko
pí. Kaislerová (omluvena)
Ing. Kopáčková – účetní obce (k projednání bodu 02)
pí .Ludvíková, p. Houska

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 18:10h a byla ukončena ve
22:00h.

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

Žádost o souhlas s pročištěním „Staré řeky“
Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Informace o změně rozpočtu č. 02/2018
Informace o odběru odpadu – Veselské služby
Projednání smlouvy o zajištění odběru jedlého oleje
Projednání dodatku č. 2 s fy. Hokov spol, s.r.o.
Žádost o vyjádření - Jihočeské katolické lesy s.r.o.
Informace o přípravách na rekonstrukci místních komunikací a informace o dotacích
Cenová nabídka na zhotovení kancelářského nábytku do zasedací místnosti
Různé
 GDPR

ad 1) Žádost o souhlas s pročištěním staré řeky
Starosta Tesař seznámil se žádostí pana Ivana Fouska související se záměrem čištění „Staré řeky“. Tento
případný projekt má být realizován s Agenturou ochrany přírody. Ke schválení záměru potřebuje zhotovitel
souhlas vlastníka sousedních pozemků, v tomto případě tedy obce, dále pak bude podle vyjádření v žádosti
zřejmě potřebovat využívat místní komunikace pro odvoz odpadů a materiálů s tím, že je po použití uvede
do původního stavu.
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že v této chvíli nemá dostatek informací o rozsahu zvažované akce, není
zřejmé, jak dalece tato akce zatíží občany obce, ani jaký je její předpokládaný časový plán. Bez těchto
nutných informací se není možné k žádosti zodpovědně vyjádřit a udělit souhlas. Navíc bylo připomenuto,
že dosud není dokončena akce pana Fouska realizovaná jím v loukách za Pilou Dráchov, a ani zde není
dosud uvedena místní komunikace do původního stavu.
Případný souhlas na projekt „Staré řeky“ je tedy možné udělit nejdříve po dokončení akce současné.
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ad 2) Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
04/08/2015

Stav
zůstává v řešení

09/02/2017
01/01/2018
01/02/2018
01/03/2018
01/04/2018
01/05/2018
01/06/2018

splněno
zůstává v řešení
splněno
splněno
splněno
splněno
splněno

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

ad 3) Projednání došlé pošty
Starosta informoval rámcově o došlé poště od posledního zasedání, resp. o úkolech z toho
vyplývajících.
ad 4) Informace o provedené změně rozpočtu č.2/2018 v kompetenci starosty a místostarosty
Starosta informoval o provedení změny rozpočtu č.2/2018, jejíž výše byla v kompetenci společného
schválení starosty a místostarosty obce. Vše je podrobně popsáno v příloze k tomuto zápisu.
Zastupitelstvo vzalo tuto změnu na vědomí.
ad 5) Informace o odběru odpadu – Veselské služby
Místostarosta p. Mikšátko informoval o možnosti ukládání velkoobjemových/stavebních odpadů do
sběrného dvora. Veselské služby ale požadují souhrnnou úhradu od obce s tím, že si úhradu
jednotlivých případů obec s občany následně vyřídí.
Zastupitelstvo tento způsob odmítlo jako zcela nesystémový s tím, že si mají Veselské služby uložení
odpadu ve sběrném dvoře inkasovat přímo od občanů, kteří zde odpad uložili.
ad 6) Projednání smlouvy o zajištění odběru jedlého oleje
Starosta podal informaci o nabídce Fy. Libor Černohlávek na likvidaci jedlých olejů a konkrétních
podmínkách této smlouvy.
Zastupitelstvo tento návrh posoudilo jako správný a současně ekologický, a odsouhlasilo umístění dvou
sběrných nádob pro tento potravinářský odpad.
Usnesení 02/01/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Fy. Černohlávek na umístění dvou sběrných nádob pro
použitý odpadní jedlý olej a tuky.
Současně starosta zajistí informovanost občanů o této nové službě a způsobech jejího využívání.
Z: starosta p. Tesař
ad 7) Projednání dodatku č. 2 s fy. Hokov spol, s.r.o.
Starosta Tesař informoval o službě fy. Hokov na likvidaci tříděného odpadu v nádobách. Provozovatel
fy. Hokov oznámila nové ceny za poskytované služby. Starosta informoval o nových cenách u
jednotlivých typů odpadů. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí a uzavření nové smlouvy
odsouhlasilo.
Usnesení 02/02/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Fy. Hokov na likvidaci tříděného odpadu v
nádobách, včetně nových cen.
Z: starosta p. Tesař
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ad 8) Žádost o vyjádření - Jihočeské katolické lesy s.r.o.
Starosta informoval o žádosti Jihočeských katolických lesů s.r.o., který chtějí opravit neveřejnou lesní
komunikaci poškozenou letitým provozem, včetně souvisejících stok. Část této komunikace je však
v majetku obce Dráchov.
Zastupitelstvo souhlasí s navrženým záměrem na rekonstrukci této lesní komunikace s tím, že toto
povolení ale neřeší vlastnické vztahy k uvedené komunikaci. Pokud pro rekonstrukci budou nezbytné
další kroky, bude o nich zhotovitel informovat obec Dráchov k projednání potřených řešení.
ad 9) Informace o přípravách na rekonstrukci místních komunikací a informace o dotacích
Bylo zahájeno stavební řízení na opravy místních komunikací, část I. Starosta informoval o
problematice projektovaných vjezdů, které zůstávají v řešení mezi obcí a projektantem. Současně
probíhá výběrové řízení na obě části této stavební rekonstrukce.
ad 10) Cenová nabídka na zhotovení kancelářského nábytku do zasedací místnosti
Starosta podal informaci o nabídce Truhlářství Novák na zhotovení nábytku na dovybavení
zasedací/společenské místnosti, která by sloužila rovněž jako oddací síň.
Návrh zahrnuje: nábytková stěna, nový oválný stůl s přídavným řečnickým pultem, a podstavec na
formuláře. Předložená nabídka je ve výši 42.000 Kč.
Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo. Současně ale doporučilo zakrytovat také police nad tresorem
a doplnit zakázku i o toto řešení. Doporučilo starostovi projednat celkové řešení s interiérovým
architektem.
Usnesení 02/03/2018
Zastupitelstvo schvaluje zadání výroby nabídky do zasedací místnosti za cenu 42.000 Kč + dph +
doplnění o zakrytování tresoru. Na celkové řešení se poradit u interiérového architekta.
Z: starosta p. Tesař

ad 12) Různé
 Problematika GDPR (ochrana osobních údajů) byla z časových důvodů přesunuta na příští
zasedání zastupitelstva
 Ing. Kopáček vyzval kolegy zastupitele k zamyšlení se nad vytvořením kandidátky do nových
komunálních voleb, které se uskuteční na podzim tohoto roku. Zájemci o kandidaturu se přihlásí
u ing. Kopáčka kvůli další administraci.

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

Zápis ověřili: pí. Ludvíková, p.Houska ……………………………………………………………………………………
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USNESENÍ
ze zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 29.03.2018
(výtah ze zápisu č.02/2018)

Usnesení 02/01/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Fy. Černohlávek na umístění dvou sběrných nádob pro
použitý odpadní jedlý olej a tuky.
Současně starosta zajistí informovanost občanů o této nové službě a způsobech jejího využívání.
Z: starosta p. Tesař

Usnesení 02/02/2018
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Fy. Hokov na likvidaci tříděného odpadu v
nádobách, včetně nových cen.

Usnesení 02/03/2018
Zastupitelstvo schvaluje zadání výroby nabídky do zasedací místnosti za cenu 42.000 Kč + dph +
doplnění o zakrytování tresoru. Na celkové řešení se poradit u interiérového architekta.
Z: starosta p. Tesař

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

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