Obec Drachkov
Zastupitelstvo obce Drachkov

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 31.3. 2019
Místo + termín : Obecní úřad Drachkov, 31.3. 2019 od 19:00
Přítomni : Stanislav Štěpánek, Jaroslav Kovář, Jan Šefčík, Marcela Matějusová, Ondřej Kübelbek,
Šárka Pechlátová
Nepřítomen - omluven : Zdeněk Staněk

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 Jaroslava Kováře a Jana Šefčíka. Jako zapisovatelku
navrhl Šárku Pechlátovou. Návrh byl jednomyslně přijat.

3 Kontrola splnění usnesení z minulého zastupitelstva
1. Usnesení 1/4/2019 :
a. Zastupitelstvo obce Drachkov povoluje sjezd z pozemku 227/16 na pozemek p.č.
283/8 – splněno -> povolení vydáno pod č.j OUDR-2/1-2019
b. Zastupitelstvo souhlasí s přesunem plechových přístřešků MS Jezevčiny dále od

1

zamýšleného oplocení p.č. 227/16 manželů Řehořových. Přesun bude realizován na
základě vzájemné dohody manželů Řehořových a zástupce MS Jezevčiny –>
splněno.
2. 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. -> Splněno, vyhláška vydána jako Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

3. Usnesení 3/4/2019 : Zastupitelstvo obce Drachkov schvaluje Vyhlášku č.2/2019 o místním
poplatku ze psů. -> Splněno, vydána obecně závazná vyhláška č. 2/2019

4 Projednání nákupu komunální techniky
Zastupitelstvo obce posoudilo potřebu nákupu zahradního traktoru – sekačky s příslušenstvím
(deflektor + vozík) pro údržbu veřejné zeleně a následně pověřilo starostu výběrem dodavatele.
Na základě společné diskuze bylo rozhodnuto o výběru typů Seco nebo Karsit (čeští výrobci),
která bude poptána u třech dodavatelů. Kritériem výběru je cena (80%) a dodání na místo určení
(20%).
Návrh usnesení 1/5/2019 :
Zastupitelstvo

obce

Drachkov

pověřuje

starostu

zajištěním

nákupu

zahradního

traktoru

s příslušenstvím do výše částky 120 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2019 bylo schváleno.

5 Schválení nákupu knih do Obecní knihovny
Zastupitelstvo obce projednalo návrh starosty na nákup knih do Obecní knihovny ve výši 10 000,Kč.
Návrh usnesení 2/5/2019 :
Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s nákupem knih pro Obecní knihovnu ve výši 10 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno.

6 Různé
V rámci diskuze :
 Starosta seznámil přítomné s výsledky auditu hospodaření za rok 2018
 Informace o stavu výběru poplatků za komunální odpad a psy
 Rozmístění kontejnerů na bioodpad, nutné úpravy prostranství u vodárny, odstranění
náletových dřevin – brigáda hasiči, myslivci

2

 Možnost dokončení hřiště
 Nutné opravy v obci – veřejné osvětlení, rozhlas, drobné opravy oplocení, nátěry, nová
vlajka, nové popisné číslo na úřad, sundat satelitní talíř „Gity“u knihovny – již se
nepoužívá, sundat vánoční výzdobu, oprava vývěsek – nerentabilní, posouzení nákupu
nových
 Informovanost občanů ohledně opravy komunikace Drachkov – Pracejovice, (ne)zajištění
spojů přes den nutno pochopit
 Mobilní rozhlas – využití pro občany – posoudit výhody nevýhody, zjistit nákladovost –
zajistí starosta
 Režimu posilovny na OÚ, možnost

jejího dalšího využití

- část jako archiv ->

sádrokartonová stěna (?), v budoucnu nákup dalšího sportovního vybavení
 Veřejné zasedání zastupitelstva – schůze – termín 4.5. 2019 v hospodě
Přílohy zápisu:
nejsou
Zápis byl vyhotoven dne 1.4. 2019
Vyvěšeno : 1.4. 2019
Sejmutí : 20.4. 2019

Zapisovatelka:

Šárka Pechlátová

dne 31.3. 2019

Ověřovatelé :

Jaroslav Kovář

dne 31.3. 2019

Jan Šefčík

dne 31.3. 2019

Stanislav Štěpánek

dne 31.3. 2019

Starosta :

Razítko obce:
(není povinné)

3

