Obec Drachkov
Zastupitelstvo obce Drachkov

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 10.2. 2019
Místo + termín : Obecní úřad Drachkov, 10.2. 2019 od 18:00
Přítomni : Stanislav Štěpánek, Zdeněk Staněk, Jaroslav Kovář, Jan Šefčík, Marcela Matějusová,
Ondřej Kübelbek
Nepřítomna : Šárka Pechlátová

Program :
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1 Zahájení
Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce p. Stanislavem
Štěpánkem.

Na

zasedání

bylo

přítomno

6

členů

zastupitelstva

–

zastupitelstvo

je

usnášeníschopné.

2 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl do funkce ověřovatelů zápisu Zdeňka Staňka a Jana Šefčíka. Jako zapisovatelku
navrhl Marcelu Matějusovou. Návrh byl jednomyslně přijat.

3 Kontrola splnění usnesení
1. Usnesení 1/3/2018 : Zastupitelstvo obce Drachkov nesouhlasí s prodejem pozemku č.p.
448 / 1 v k.ú. Drachkov u Strakonic –> splněno.
2. Usnesení 2/3/2018 : Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s uložením kanalizační
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přípojky do pozemků 507/16 a 520/1 od septiku s biologickým filtrem a jejím svedením
trubkami KG DN 125 do Drachkovského potoka. Přípojka bude připojena na septik
s biologickým filtrem v místě stavby na p.p. č.st. 76 v k.ú. Drachkov u Strakonic -> splněno.
3. Usnesení 3/3/2018 : Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu podpisem smlouvy č.
1040015976/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -> splněno.
4. Usnesení 4/3/2018 : Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje nařízení o zákazu podomního
prodeje -> splněno.
5. Usnesení 5/3/2018 : Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s návrhem rozpočtu na rok
2019.
6. Usnesení 6/3/2018 :
a. Zastupitelstvo bere na vědomí povinnost obce Drachkov vyplývající z § 5 odst. (6)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební
zákon“) o soustavném sledování uplatňování územně plánovací dokumentace a
jejím vyhodnocování->průběžně plněno.
b. Zastupitelstvo bere na vědomí povinnost pořizovatele územního plánu vyplývající
z § 55 odst. (1) stavebního zákona o předložení zastupitelstvu obce nejpozději do 4
let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu
o uplatňování územního plánu v uplynulém období.
c. Zastupitelstvo schvaluje dle § 6 odst. (5) písm. f) stavebního zákona podání žádosti
o zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Drachkov Městskému úřadu
obce s rozšířenou působností Strakonice („dále jen úřad územního plánování“),
který splní povinnost pořizovatele vyplývající z § 55 odst. (1) stavebního zákona ->
splněno.
d. Zastupitelstvo pověřuje v souladu s § 6 odst. (5) písm. f) a s přiměřeným užitím §
47 odst. (1) stavebního zákona zastupitele obce Ing. Stanislava Štěpánka jako
určeného zastupitele, který bude po dobu zpracování a projednávání Zprávy o
uplatňování Územního plánu Drachkov spolupracovat s pořizovatelem->splněno.

4 Projednání došlých žádostí
Zastupitelstvo obce projednalo dvě předložené žádosti manželů Řehořových :
a) Žádost o povolení sjezdu z pozemku 227/16 na obecní pozemek p.č. 283/8, který dále ústí
na komunikaci Drachkov – Kraselov, umístěnou na p.č. 809/3.
b) Žádost o odstranění plechových přístřešků MS Jezevčiny umístěných na pozemku p.č.
283/8 z důvodu plánované výstavby oplocení pozemku p.č. 227/16. Zastupitelstvo
projednalo předmětnou žádost a navrhuje vzájemnou kompromisní dohodu obou stran,
tj. manželů Řehořových a zástupce MS Jezevčiny. V případě, že k dohodě nedojde, bude
situaci opětovně řešit zastupitelstvo.
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Návrh usnesení 1/4/2019 :
a) Zastupitelstvo obce Drachkov povoluje sjezd z pozemku 227/16 na pozemek p.č. 283/8.
b) Zastupitelstvo souhlasí s přesunem plechových přístřešků MS Jezevčiny dále od zamýšleného
oplocení p.č. 227/16 manželů Řehořových. Přesun bude realizován na základě vzájemné
dohody manželů Řehořových a zástupce MS Jezevčiny.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/4/2019 bylo schváleno.

5 Projednání Vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Vyhlášky o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
následně ji schválilo. Vyhláška platí od 1.3. 2019 a bude vyvěšena na úřední i elektronické úřední
desce po dobu 30 dnů.
Návrh usnesení 2/4/2019 :
Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/4/2019 bylo schváleno.

6 Projednání Vyhlášky o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce projednalo návrh Vyhlášky o místním poplatku ze psů. Vyhláška platí od 1.3.
2019 a bude vyvěšena na úřední i elektronické úřední desce do 31.3. 201 po dobu 30 dnů.
Návrh usnesení 3/4/2019 :
Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.2/2019 o místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/4/2019 bylo schváleno.

7 Různé
V rámci tohoto bodu :
 Starosta seznámil přítomné s probíhajícími jednáními
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 Diskutovány organizační záležitosti související s hasičským plesem
 Naplánování sundání vánočního osvětlení u kapličky a opravy VO – proběhne po odtání
sněhu a oteplení.

Přílohy zápisu:
nejsou

Zápis byl vyhotoven dne 11.2. 2019
Vyvěšeno : 12.2. 2019
Sejmutí : 31.3. 2019

Zapisovatelka:

Marcela Matějusová

dne 10.2. 2019

Ověřovatelé :

Zdeněk Staněk

dne 10.2. 2019

Jan Šefčík

dne 10.2. 2019

Stanislav Štěpánek

dne 10.2. 2019

Starosta :

Razítko obce:
(není povinné)
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