Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 06/2019, 15.08.2019

OBEC DRÁCHOV
Zápis č. 06/2019 ze schůze zastupitelstva
ze dne 15.08.2019

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

p. Tesař, ing. Kopáček, p. Houska, pí. Hrošková, Bc. Píha, p. Mikšátko
Pí.Ludvíková – omluvena – řádná dovolená
Ing. Kopáčková – účetní
p. Mikšátko, pí.Hrošková
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nabídka CBS Nakladatelství, s.r.o.
Kontrola usnesení z předchozích zasedání
Projednání došlé pošty
Projednání změny rozpočtu č. 04/2019
Nabídka Exteria, s.r.o.
Projednání dodatku č.1 GDPR
Žádost o souhlas stavby plotu na č.p. 132/2 v k.ú. Dráchov
Projednání dohody o vybudování stezky pro pěší a cyklisty
Informace o zahájení prací Oprav místních komunikací
Informace o stavu veřejného osvětlení
Různé:
 Zásah jednotky JSDH Dráchov
 Informace o rušení nočního klidu

ad 1) Nabídka CBS nakladatelství, s.r.o.
K jednání se dostavil zástupce vydavatelství p. Michal Andrášek, který seznámil zastupitelstvo s nabídkou
vydavatelství CBS nakladatelství – tvorba edice knih o městech, obcích a regionech s bohatou obrazovou částí.
Nyní se připravuje díl Táborsko.
Zastupitelstvo velmi ocenilo grafickou podobu ukázek knih i předložených obchodních nabídek, nicméně
s ohledem jiných priorit obce v této době se na vydání, resp. odběru knih nebude podílet.

1

Obec Dráchov, zápis ze zasedání zastupitelstva 06/2019, 15.08.2019

ad 2) Kontrola usnesení z minulých zasedání
Starosta nejprve provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání:
Usnesení
Stav
Poznámka
01/01/2018
zůstává v řešení
04/03/2019
splněno
05/01/2019
splněno
05/02/2019
splněno
05/03/2019
splněno
05/04/2019
splněno

ad 2) Projednání došlé pošty
Starosta seznámil zastupitelstvo s poštou došlou od minulého zasedání.
ad 3) Projednání změny rozpočtu č. 04/2019
Starosta s účetní obce informovali o změně rozpočtu č. 04/2019, která byly v kompetenci starosty obce. Jednalo
se o příjem dotace z Jihočeského kraje a platba za službu související s administrací dotací. Zastupitelstvo tuto
informaci vzalo na vědomí.
Usnesení 06/01/2019
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu rozpočtu č.04/2019.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing. Kopáčková

ad 4) Nabídka Exteria, s.r.o.
Starosta informoval o nabídce společnosti Exteria k provedení revize interních obecních předpisů v oblasti BOZP
a PO, včetně proškolení občanů a celoročním poskytováním těchto služeb.

ad 5) Projednání dodatku č.1 GDPR
Místostarosta obce p. Mikšátko informoval o potřebě prodloužení smlouvy s osobou zodpovědnou za výkon
funkce pověřence GDPR. Zastupitelstvo vyslovilo souhlas s uzavřením tohoto dodatku.
Usnesení 06/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku o prodloužení smlouvy s pověřencem obce pro problematiku GDPR.
Z: starosta p. Tesař, místostarosta p.Mikšátko

ad 6) Žádost o souhlas stavby plotu na č.p. 132/2 v k.ú. Dráchov
Starosta předložil výše uvedenou žádost, kterou zastupitelstvo odsouhlasilo.
Usnesení 06/03/2019
Zastupitelstvo schvaluje žádost o souhlas se stavbou plotu na č.p. 132/2 v k.ú. Dráchov
Z: starosta p. Tesař
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ad 7) Projednání dohody o vybudování stezky pro pěší a cyklisty
Společnost Českomoravský štěrk v souvislosti s plánovanou těžbou písků v katastru obce Řípec předložil návrh
dohody s obcí o vybudování stezky pro pěší a cyklisty na jižní straně vozovky II/159. Obec se touto dohodou
zavazuje poskytovat součinnost nezbytnou k vybudování této stezky.
Zastupitelstvo nemělo k tomuto návrhu námitky a uzavření dohody odsouhlasilo.
Usnesení 06/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o vybudování stezky pro pěší a cyklisty podél silnice II/159.
Z: starosta p. Tesař

ad 8) Informace o zahájení prací Oprav místních komunikací
Starosta podal rámcovou informaci o postupu v zahájení prací souvisejících s plánovanou opravou místních
komunikací.

ad 9) Informace o stavu veřejného osvětlení
Starosta informoval o spolupráci s novým udržovatelem veřejného osvětlení v obci.

ad 10) Různé:



Zásah jednotky JSDH Dráchov – byla vyslovena pochvala JSDH Dráchov při zásahu při požáru v obci
v minulém týdnu
Informace o rušení nočního klidu v obci vyřešeném domluvou

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

Ověřili:
Josef Mikšátko …………………………………………………………………………………………....

pí. Miluška Hrošková …………………………………………………………………………………..
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USNESENÍ
ze 6. zasedání obecního zastupitelstva obce ze dne 15.08.2019
(výtah ze zápisu č. 06/2019)

Usnesení 06/01/2019
Zastupitelstvo bere na vědomí změnu rozpočtu č.04/2019.
Z: starosta p. Tesař, účetní ing. Kopáčková
Usnesení 06/02/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku o prodloužení smlouvy s pověřencem obce pro problematiku GDPR.
Z: starosta p. Tesař, místostarosta p.Mikšátko
Usnesení 06/03/2019
Zastupitelstvo schvaluje žádost o souhlas se stavbou plotu na č.p. 132/2 v k.ú. Dráchov
Z: starosta p. Tesař
Usnesení 06/04/2019
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody o vybudování stezky pro pěší a cyklisty podél silnice II/159.
Z: starosta p. Tesař

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

Ověřili:
Josef Mikšátko …………………………………………………………………………………………....

pí. Miluška Hrošková …………………………………………………………………………………..
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