Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 05/2019, 19.06.2019

OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 05/2019 ze schůze zastupitelstva
ze dne 19.06.2019

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 19:00h a byla ukončena ve
20:45 h.
Program jednání:
1. Kontrola usnesení z předchozích zasedání
2. Projednání došlé pošty
3. Projednání plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 – 2028
4. Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace POV Jihočeského kraje v roce 2019
5. Informace o získané dotaci z MMR
6. Návrh smlouvy o dílo – administrativní řízení projektu „Rekonstrukce MK část 1“
7. Informace o zahájení příprav na rekonstrukce místních komunikací část 1 a 2
8. Různé
• Informační desky obec, SDH, Sokol
ad 1) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
Stav
Poznámka
01/01/2018
zůstává v řešení
04/01/2019
splněno
04/02/2019
splněno
04/03/2019
zůstává v řešení
ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta seznámil zastupitelstvo s poštou došlou od minulého zasedání.

ad 3) Projednání plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019 – 2028
Starosta informoval o navrženém plánu zpracovaném společností Čevak a.s. na doporučené financování obnovy
vodovodu a kanalizací pro období let 2019 – 2028. Uvedený návrh vychází z platné legislativy o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu. Návrh předpokládá s postupným zvyšováním vodného a stočného (bez dph)
přibližně ve výši 1 Kč/ m3.
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Po krátké diskuzi bylo uloženo starostovi, aby se spojil s Čevakem a získal více informací o kalkulaci vodného a
stočného v rámci desetiletého plánu obnovy vodovodů a kanalizace a nakládání s prostředky získanými
z poskytování této služby. Bylo rovněž doporučeno pozvat na zasedání zastupitelstva zástupce společnosti Čevak
k podání bližších informací a vysvětlení tohoto postupu.
Usnesení 05/01/2019
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit podrobný výklad plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
na období let 2019 – 2028, popř. pozvat k vysvětlení na příští zasedání zastupitelstva zástupce společnosti Čevak
a.s.
Z: starosta obce
ad 4) Projednání smlouvy o poskytnutí účelové dotace POV Jihočeského kraje v roce 2019
Starosta seznámil s návrhem smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy
venkova (číslo smlouvy SDO/OREG/186/19) na realizaci „Opravy místních komunikací Dráchov – část 2“.
Zastupitelstvo jednomyslně uzavření smlouvy schválilo.
Usnesení 05/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem na poskytnutí účelové dotace z POV na akci
„Oprava místních komunikací Dráchov – část 2“
Z: starosta obce
ad 5) Informace o získané dotaci z MMR
Starosta informoval zastupitelstvo o rozhodnutí o přidělení dotace z prostředků MMR na realizaci akce „Oprava
místních komunikaci Dráchov – část 1“ ve výši 2.158 999 Kč.
ad 6) Návrh smlouvy o dílo – administrativní řízení projektu „Rekonstrukce MK část 1“
Starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o. na administrativní řízení
projektu „Oprava místních komunikací Dráchov – část 1“. Cena za poskytnutí tohoto díla je 70000 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo uzavření této smlouvy odsouhlasilo.
Usnesení 05/03/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o. na administrativní řízení
projektu „Oprava místních komunikací Dráchov – část 1“.
Z: starosta obce
ad 7) Informace o zahájení příprav na rekonstrukce místních komunikací část 1 a 2
Starosta v souvislosti se zahájením příprav opravy místních komunikací část 1 a část 2 informoval o zajištění plánu
BOZP a stavebního dozoru a předložené cenové nabídce společnosti Stavební poradna s.r.o. na zajištění funkce
Technického dozoru investora (TDI) a funkce Koordinátora BOZP při realizaci stavby. Zastupitele dále seznámil
s návrhy celkem čtyř příkazních smluv se společností Stavební poradna spol. s r.o. České Budějovice takto:
Investiční akce
Oprava místních
komunikací – část I
Oprava místních
komunikací – část II

Předmět plnění
Technický dozor investora (TDI)
Koordinátor BOZP
Technický dozor investora (TDI)
Koordinátor BOZP

Cena
35.000 Kč + 21 % DPH, celkem 42.450 Kč
15.000 Kč + 21 % DPH, celkem 18.150 Kč
20.000 Kč + 21 % DPH, celkem 24.200 Kč
5.000 Kč + 21 % DPH, celkem 6.050 Kč

Zastupitelé k jednotlivým předloženým smlouvám neměli žádné výhrady a schválili je a pověřili starostu jejich
uzavřením.
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Usnesení 05/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření příkazních smluv se společností Stavební poradna, spol. s r.o. na zajištění
technického dozoru investora (TDI) a činnost koordinátora BOZP pro investiční akce „Oprava místních komunikací
– část 1“ a „Oprava místních komunikací Dráchov – část 2“ a pověřují starostu jejich uzavřením.
Z: starosta obce

ad 8) Různé
- Informace o stavu osvětlení v obci Dráchov a potřebě údržby
- Informační desky obec, SDH, Sokol
- Bc. Píha informoval o připravené objednávce potřeb pro činnost SDH Dráchov. Objednávka bude před
odesláním posouzena starostou obce.

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

Ověřili:
Bc. Jan Píha …………………………………………………………………………………………....
pí. Dana Ludvíková …………………………………………………………………………………..
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USNESENÍ

ze 5. zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 19.06.2019
(výtah ze zápisu č. 05/2019)

Usnesení 05/01/2019
Zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit podrobný výklad plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace
na období let 2019 – 2028, popř. pozvat k vysvětlení na příští zasedání zastupitelstva zástupce společnosti Čevak
a.s.
Z: starosta obce
Usnesení 05/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem na poskytnutí účelové dotace z POV na akci
„Oprava místních komunikací Dráchov – část 2“
Z: starosta obce
Usnesení 05/03/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností G-PROJECT, s.r.o. na administrativní řízení
projektu „Oprava místních komunikací Dráchov – část 1“.
Z: starosta obce
Usnesení 05/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření příkazních smluv se společností Stavební poradna, spol. s r.o. na zajištění
technického dozoru investora (TDI) a činnost koordinátora BOZP pro investiční akce „Oprava místních komunikací
– část 1“ a „Oprava místních komunikací Dráchov – část 2“ a pověřují starostu jejich uzavřením.
Z: starosta obce

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

Ověřili:
Bc. Jan Píha …………………………………………………………………………………………....
pí. Dana Ludvíková …………………………………………………………………………………..
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