Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 01/2019, 27.01.2019

OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 01/2019 ze schůze zastupitelstva
ze dne 27.01.2019
Přítomni:
Nepřítomni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé zápisu:
Veřejnost:

p. Tesař, p. Mikšátko, ing. Kopáček, pí. Ludvíková, p. Houska, pí. Hrošková,
Bc. Píha - omluven
Ing. Kopáčková – účetní
M.Hrošková, D.Ludvíková

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 17:00h a byla ukončena
v 18:30 h.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Změna rozpočtu č. 01/2019
Projednání podání žádosti o dotaci z MMR
Předložení smlouvy o poskytnutí služeb odpadového a obalového hospodářství
Předložení k projednání dodatku ke smlouvě se spol. s.r.o. Hokov
Předložení smlouvy o dílo č.2/2019/1360 na opravy místních komunikací část 1 a 2)
Různé

ad 1) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Usnesení
04/08/2015
01/01/2018
04/01/2018
04/02/2018
01/08/2018 N
02/01/2018 N
02/02/2018 N
02/03/2018 N
02/04/2018 N
02/05/2018 N
02/06/2018 N
02/07/2018 N
02/08/2018 N

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

Poznámka
viz nové usnesení 01/01/2017

ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
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ad 3) Projednání změny rozpočtu č.01/2019
Starosta s účetní obce dále předložili zastupitelstvu a zdůvodnili další změnu rozpočtu č.1/2019, která se týká
příjmů z těžby dřeva a dalších drobných změn. Jednotlivé projednané změny jsou podrobně popsány v příloze
zápisu.
Zastupitelstvo navrženou změnu schválilo.
Usnesení 01/01/2019
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.01/2019.
Z: starosta obce, účetní ing. Kopáčková
ad 4) Projednání podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
Starosta obce informoval zastupitele o podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace číslo komunikace
dle pasportu 13c, 15c, 16c do podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Zastupitelé po krátké diskuzi podání této žádosti schválili.

Usnesení 01/02/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace číslo komunikace dle
pasportu 13c, 15c, 16c do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Z: starosta Tesař

ad 5) Předložení smlouvy o poskytnutí služeb odpadového a obalového hospodářství
Starosta předložil zpracovanou smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi obcí Dráchov a Ing. Františkem
Novákem, která se týká odpadového hospodářství v obci., vedení evidence, hlášení, kontroly systémů
shromažďování apod. Smlouva se uzavírá od 1.ledna 2019 na dobu neurčitou. Cena za tyto služby byla vyčíslena
na 5.025 Kč/čtvrtletně. Zastupitelstvo tuto smlouvu vzalo na vědomí a nemělo k ní výhrady a schválilo ji.
Usnesení 01/03/2019
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi obcí Dráchov a Ing. Františkem Novákem,
která se týká odpadového hospodářství v obci.
Z: starosta p.Tesař

ad 6) Předložení k projednání dodatku ke smlouvě se spol. s.r.o. Hokov
Starosta informoval o dodatku ke smlouvě se společností HOKOV spol. s r.o, který se týká zvýšení cen za
odstranění tříděných odpadů. Zastupitelé dodatek odsouhlasili.
Usnesení 01/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o likvidaci tříděných odpadů, kterým jsou řešeny nové ceny platné
od 1.1.2019.
Z: starosta p.Tesař

ad 7) Předložení smlouvy o dílo č.2/2019/1360 na opravy místních komunikací část 1 a 2)
Starosta předložil zpracovanou smlouvu o dílo uzavíranou mezi obcí Dráchov a DAICH spol.s r.o., která se týká
akcí „Oprava místních komunikací část 1“ a „Oprava místních komunikací část 2“. Předpoklad zahájení prací je
duben 2019. Celková cena je touto smlouvou zkalkulována na 5 172 741,83 Kč, z toho 3 168 063,94 Kč
pro část 1 a 2 004 677,89 pro část 2.
Zastupitelstvo tuto smlouvu vzalo na vědomí a nemělo k ní výhrady a schválilo ji.
Usnesení 01/05/2019
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Dráchov a DAICH spol. s r.o., která se týká akcí
„Oprava místních komunikací část 1“ a „Oprava místních komunikací část 2“ za celkovou cenu 5 172 741,83 Kč.
Z: starosta p.Tesař
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ad 8) Různé
 Starosta informoval o důvodu svozu komunálního odpadu prostřednictvím Veselské služby s.r.o.; řešení na
přímo prostřednictvím společnosti Rumpold by bylo dražší. Z těchto důvodů nebude způsob svozu měněn.
 Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 14.03.2019 od 19:00h.

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

Ověřili:
Miluše Hrošková ………………………………………………………………………………..

Dana Ludvíková …………………………………………………………………………………..
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USNESENÍ
z 1. zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 27.01.2019
(výtah ze zápisu č. 01/2019)

Usnesení 01/01/2019
Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.01/2019.
Z: starosta p.Tesař, účetní ing. Kopáčková
Usnesení 01/02/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na obnovu místní komunikace číslo komunikace dle
pasportu 13c, 15c, 16c do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Z: starosta Tesař
Usnesení 01/03/2019
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou mezi obcí Dráchov a Ing. Františkem Novákem,
která se týká odpadového hospodářství v obci.
Z: starosta p.Tesař
Usnesení 01/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě o likvidaci tříděných odpadů, kterým jsou řešeny nové ceny platné
od 1.1.2019.
Z: starosta p.Tesař
Usnesení 01/05/2019
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí Dráchov a DAICH spol. s r.o., která se týká akcí
„Oprava místních komunikací část 1“ a „Oprava místních komunikací část 2“ za celkovou cenu 5 172 741,83 Kč.
Z: starosta p.Tesař

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

Ověřili:
Miluše Hrošková ………………………………………………………………………………..

Dana Ludvíková …………………………………………………………………………………..
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