Obec Drachkov
Zastupitelstvo obce Drachkov

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 28.4. 2019
Místo + termín : Obecní úřad Drachkov, 28.4. 2019 od 18:00
Přítomni : Stanislav Štěpánek, Zdeněk Staněk, Jaroslav Kovář, Jan Šefčík, Marcela Matějusová,
Ondřej Kübelbek, Šárka Pechlátová
Program :
1
2
3
4
5
6

Zahájení ............................................................................................................................................................ 1
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu............................................................................................ 1
Kontrola splnění usnesení z minulého zastupitelstva ..................................................................... 1
Uzavření smluv o spolupráci s dodavateli služeb ............................................................................. 1
Projednání žádosti o odkup části pozemku ....................................................................................... 2
Různé ................................................................................................................................................................. 2

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

Na

zasedání

bylo

přítomno

7

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 1/5/2019 : Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu zajištěním nákupu
zahradního traktoru s příslušenstvím do výše částky 120 000,- Kč -> zahradní traktor SECO Starjet
P4 zakoupen u firmy Milisterfer. Doklad o nákupu- viz faktury.

2. Usnesení 2/5/2019 : Zastupitelstvo obce Drachkov souhlasí s nákupem knih pro Obecní
knihovnu ve výši 10 000,- Kč -> objednávka předána knihovnici p. Pechlátové, knihy se budou
nakupovat postupně.

4 Uzavření smluv o spolupráci s dodavateli služeb
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s firmami a podpisy následujících smluv:
a) Dořešením podmínek pronájmu pozemku p.č. 838 v k.ú. Drachkov u Strakonic a

1

následným uzavřením smlouvy s poskytovatelem připojení internetu, firmou Starnet.
b) Uzavřením smlouvy s firmou Urbitech - hlášení rozhlasu o poskytování komunikačních
kanálů pro poskytování informací občanům.
Návrh usnesení 1/5/2019 :
Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu :

a) Uzavřením smlouvy s poskytovatelem internetu - firmou Starnet.
b) Uzavřením smlouvy s firmou Urbitech - hlášení rozhlasu a poskytování komunikačních
kanálů pro poskytování informací občanům.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/2019 bylo schváleno.

5 Projednání žádosti o odkup části pozemku
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Milana a Anny Hejtmánkových k odkoupení části pozemku
p.č. 21/1 ve vlastnictví obce u domu č.p. 23. Zastupitelstvo obce po projednání nesouhlasí s
prodejem části pozemku p.č. 21/1.
Návrh usnesení 2/5/2019 :
Zastupitelstvo obce Drachkov zamítá prodej části pozemku p.č. 21 /1 v k.ú. Drachkov u Strakonic.
Výsledek hlasování : Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 1

Usnesení č. 2/5/2019 bylo schváleno.

6 Různé
V rámci diskuze :
 Organizace a program veřejné schůze
 Kontejnery na bioodpad
 Položení věnců
 Porodné nově narozeným dětem
 Úprava prostor na úřadě + vybavení – posilovna, archiv, knihovna
 Možnost dokončení hřiště
 Nutné opravy v obci
 Režimu posilovny na OÚ, možnost

jejího dalšího využití

- část jako archiv ->

sádrokartonová stěna (?), v budoucnu nákup dalšího sportovního vybavení
 Kulturní a sportovní akce v květnu a červnu
Přílohy zápisu:
nejsou
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Zápis byl vyhotoven dne 29. 4. 2019
Vyvěšeno : 29. 4. 2019
Sejmutí : 15. 5. 2019

Zapisovatelka:

Šárka Pechlátová

dne 28.4. 2019

Ověřovatelé :

Jaroslav Kovář

dne 28.4. 2019

Jan Šefčík

dne 28.4. 2019

Stanislav Štěpánek

dne 28.4. 2019

Starosta :

Razítko obce:
(není povinné)
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