Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 03/2019, 23.04.2019

OBEC DRÁCHOV

Zápis č. 03/2019 ze schůze
zastupitelstva
ze dne 23.04.2019
Přítomni:
Nepřítomni:
Přizváni – hosté:
Určení ověřovatelé
zápisu:
Veřejnost:

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

Schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce Petr Tesař. Schůze byla zahájena v 18:00h a byla ukončena ve
20:00 h.
Program jednání:
1. Kontrola usnesení z předchozích zasedání
2. Projednání došlé pošty
3. Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2018 a účetní závěrky r.2018
4. Návrh na přijetí nápravných opatření
5. Předložení dodatku č.1 ke smlouvě č. 20180001 o odpadovém hospodářství
6. Projednání veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby
7. Projednání pachtovní smlouvy o pachtu pozemků 703/6 a 703/4
8. Návrh na uzavření smlouvy TDI a BOZP na MK část 1 a 2
9. Informace o získání dotace z JČK a průběhu oprav MK část 1 a 2
10. Různé:
a. Informace o Pasportu dopravních značek
b. Termín příštího zasedání zastupitelstva
c. Diskuze

ad 1) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
Stav
Poznámka
01/01/2017
splněno
01/01/2018
zůstává v řešení
01/08/2018 N
zůstává v řešení
02/01/2019
splněno
02/02/2019
splněno
02/03/2019
zůstává v řešení
02/04/2019
splněno
02/05/2019
splněno
02/06/2019
zůstává v řešení
02/07/2019
zůstává v řešení
02/08/2019
zůstává v řešení
02/09/2019
splněno
02/10/2019
splněno
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ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta seznámil zastupitelstvo s poštou došlou od minulého zasedání.

ad 3) Návrh na schválení závěrečného účtu za rok 2018 a účetní závěrky r.2018
Starosta společně s účetní obce seznámili zastupitelstvo se sestaveným závěrečným účtem obce za rok 2018,
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 03/01/2019
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření a
uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce
Účetní obce ing. Kopáčková společně se starostou p. Tesařem seznámili následně zastupitelstvo s roční účetní
závěrkou obce za rok 2018 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.
Usnesení 03/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad roční účetní závěrku za rok 2018 včetně souvisejících příloh: rozvaha,
výsledovka a příloha k účetní závěrce.
Z: starosta a účetní obce

ad 4) Návrh na přijetí nápravných opatření
Zastupitelstvo se poté seznámilo podrobně se zjištěnými chybami, které byly administrativní povahy. Některé
z nich byly okamžitě odstraněny, pro ostatní zjištění starosta obce společně s účetní vypracovali nápravná
opatření k jejich odstranění. Zastupitelstvo k tomuto nemělo výhrady.
Usnesení 03/03/2019
Zastupitelstvo přijímá nápravná opatření k odstranění chyb zjištěných přezkumem hospodaření dle přílohy.
Z: starosta a účetní obce

ad 5) Předložení dodatku č.1 ke smlouvě č. 20180001 o odpadovém hospodářství
Starosta předložil projednání dodatek č.1 ke smlouvě č.20180001 s Veselskými službami týkající se odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo se s navrženými změnami seznámilo, nemělo k nim výhrady a uzavření dodatku
smlouvy schválilo.
Usnesení 03/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě s Veselskými službami č. 2018001.
Z: starosta obce
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ad 6) Projednání veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby
Starosta obce informoval o žádosti p.Koláře související s jeho záměrem na výstavbu živnostenské dílny. Záležitost
projednává stavební odbor MěÚ v Soběslavi ve zrychleném řízení a OÚ v Dráchově byl požádán se k této žádosti
rovněž vyjádřit. Zastupitelé tuto žádost posoudili a vzhledem k tomu, že se jedná o účel podnikání, se k žádosti
vyjádřili kladně.
Usnesení 03/05/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s p.Kolářem na výstavbu živnostenské dílny a souhlasí
rovněž s umístěním a provedením stavby.
Z: starosta obce

ad 7) Projednání pachtovní smlouvy o pachtu pozemků 703/6 a 703/4
Zastupitelstvo se dále zabývalo žádostí občana obce o pacht pozemků parc. č. 703/6 o výměře 614 m2 a parc.č.
703/4 o výměře 4.579 m2. Záměr s propachtováním pozemků byl vyvěšen na úřední desce dne 21.02.2019 a
sejmut 23.04.2019. K záměru o tento pacht se přihlásil pouze jediný občan.
Zastupitelstvo k tomuto nemělo připomínky a uložili starostovi obce uzavřít pachtovní smlouvu na dobu 3 let od
12.04.2019 až 12.04.2021 za roční pachtovné ve výši 50 Kč.
Usnesení 03/06/2019
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 703/6 a parc.č. 703/4 za roční výši
pachtovného 50 Kč na období od 12.04.2019 do 12.04.2021.
Z: starosta p.Tesař

ad 8) Návrh na uzavření smlouvy TDI a BOZP na MK část 1 a 2
Starosta oslovil Stavební poradnu spol. s r.o. České Budějovice o předložení cenové nabídky na technický dozor
(TDI) a BOZP dozor.
Byla předložena cenová nabídka pro TDI a BOZP při rekonstrukci místní komunikace část 1 ve výši 60.500 Kč
s DPH, část 2: 30.350 Kč s DPH.
Konečné rozhodnutí zastupitelstva bude přijato do 30.06.2019.

ad 9) Informace o získání dotace z JČK a průběhu oprav MK část 1 a 2
Starosta informoval o pozitivním rozhodnutím o přidělení dotace pro rekonstrukci místní komunikace část 2 ve
výši 280.000 Kč. Rozhodnutí o žádosti o dotaci na část 1 se předpokládá v měsíci květnu.

ad 10) Různé:
a.
b.
c.

Informace o pasportu dopravních značek – pasport je dokončen a zúčastněné strany neměly
připomínky. Starosta poptal rovněž cenovou nabídku na realizaci.
Termín příštího zasedání zastupitelstva: úterý 21.05.2019 v 18:00h
Diskuze

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

Ověřili:
Bc. Jan Píha ………………………………………………………………………………..

Hana Ludvíková …………………………………………………………………………………..
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USNESENÍ
ze 3. zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 23.04.2019
(výtah ze zápisu č. 03/2019)

Usnesení 03/01/2019
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 spolu se zprávou o výsledku přezkumu hospodaření a
uzavírá se souhlasem celoroční hospodaření bez výhrad.
Z: starosta a účetní obce
Usnesení 03/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje bez výhrad roční účetní závěrku za rok 2018 včetně souvisejících příloh: rozvaha,
výsledovka a příloha k účetní závěrce.
Z: starosta a účetní obce
Usnesení 03/03/2019
Zastupitelstvo přijímá nápravná opatření k odstranění chyb zjištěných přezkumem hospodaření dle přílohy.
Z: starosta a účetní obce
Usnesení 03/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje dodatek smlouvy č.1 ke smlouvě s Veselskými službami č. 2018001.
Z: starosta obce
Usnesení 03/05/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s p.Kolářem na výstavbu živnostenské dílny a souhlasí
rovněž s umístěním a provedením stavby.
Z: starosta obce
Usnesení 03/06/2019
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemky parc. č. 703/6 a parc.č. 703/4 za roční výši
pachtovného 50 Kč na období od 12.04.2019 do 12.04.2021.
Z: starosta p.Tesař

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

Ověřili:
Bc. Jan Píha ………………………………………………………………………………..

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