Obec Drachkov
Zastupitelstvo obce Drachkov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Drachkov ze dne 25.8. 2019
Místo + termín : Obecní úřad Drachkov, 25.8. 2019 od 18:00
Přítomni : Stanislav Štěpánek, Zdeněk Staněk, Jan Šefčík, Marcela Matějusová, Šárka Pechlátová.
Omluveni : Jaroslav Kovář, Ondřej Kübelbek

Program :

1
2
3
4
5
6
7
8

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ......................................................................... 1
Kontrola splnění usnesení z minulého zastupitelstva ....................................................... 1
Schválení spisového a skartačního řádu ........................................................................... 2
Žádost o poskytnutí finančního daru ................................................................................ 2
Zahájení provozu sportovní klubovny Drachkov............................................................... 3
Projednání žádostí občanů ................................................................................................ 3
Rozpočtová opatření ......................................................................................................... 3
Různé ................................................................................................................................. 3

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

Na

zasedání

bylo

přítomno

5

členů

zastupitelstva

–

zastupitelstvo

je

usnášeníschopné.

1 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl do funkce ověřovatelů zápisu Jana Šefčíka a M. Matějusovou. Jako zapisovatelku
navrhl Šárku Pechlátovou. Návrh byl jednomyslně přijat.

2 Kontrola splnění usnesení z minulého zastupitelstva
Usnesení 1/7/2019 :
a) Zastupitelstvo bere na vědomí informace společností JVS a ČEVAK k majetkovému a
ekonomickému rozboru stavu vodohospodářské infrastruktury obce Drachkov.
b) Zastupitelstvo obce Drachkov pověřuje starostu jednáním s firmou JVS ke zpětnému
převodu vodohospodářského majetku a následným uzavřením smlouvy.
Starosta odeslal prostřednictvím DS žádost o převod vodohospodářského majetku a žádost o
zaslání návrhu smlouvy mezi obcí Drachkov a JVS do 15.9. 2019.
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Usnesení 2/7/2019 :
Zastupitelstvo :
I.

Bere na vědomí Zprávu o průběhu projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního
plánu Drachkov

II.

Souhlasí se způsobem zohlednění připomínek, vyjádření a podnětů vzešlých z projednání
návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Drachkov

III.

Schvaluje v souladu s § 6 odst. (5) písm. e) v kombinaci s § 55 odst. (1) a obdobným
použitím § 47 odst. (5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování územního plánu
Drachkov.

IV.

Rozhoduje dle § 6 odst. (5) písm. a) a v návaznosti na § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v
samostatné působnosti o pořízení Změny č. 1 územního plánu Drachkov, a to zkráceným
postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
Starosta odeslal 13.8. poptávku na zapracování změny ÚP architektonické kanceláři Brůha a
Krampera – zatím bez vyjádření. Urgovat v případě, že vyjádření nebude do konce měsíce.

Usnesení 3/7/2019 :
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Drachkov za rok 2018 s výrokem bez výhrad.
Usnesení realizováno.
Usnesení 4/7/2019 :
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Drachkov za rok 2018 s výrokem bez výhrad.
Usnesení realizováno.

3 Schválení spisového a skartačního řádu
Starosta předložil ke schválení spisový a skartační řád. Po projednání a diskuzi byl Spisový a
skartační řád schválen.
Návrh usnesení 1/8/ 2019 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Spisový a skartační řád obce Drachkov.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/8/2019 bylo schváleno.

4 Žádost o poskytnutí finančního daru
Zastupitelstvu byla předložena žádost o poskytnutí finančního daru na činnost sportovního klubu
DYGRS Drachkov a na částečnou úhradu pronájmu ledové plochy. Zastupitelstvo obce po
projednání žádosti souhlasí s poskytnutím daru ve výši 15 000,- Kč a pověřuje starostu uzavřením
darovací smlouvy mezi obcí Drachkov a sportovním klubem DYGRS Drachkov.
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Návrh usnesení 2/8/ 2019 :
Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního daru sportovnímu klubu DYGRS Drachkov
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/8/2019 bylo schváleno.

5 Zahájení provozu sportovní klubovny Drachkov
Dnem 16.9. 2019 bude zahájena činnost sportovní klubovny Drachkov. Během měsíce srpna byla
provedena rekonstrukce stávajících prostor a místnost byla vybavena přístupovým zařízením na
čipy. Starosta zároveň předložil ke schválení zastupitelstvu souhrn pravidel pro činnost sportovní
klubovny. V souvislosti s navrhovaným využitím klubovny jako místa pro fitness trénink a
umožnění cvičení většímu počtu občanů starosta navrhl místnost dovybavit dalším sportovním
zařízením.
Návrh usnesení 3/8/ 2019 :
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením sportovní klubovny v Drachkově, souhlasí s navrženými
provozními pravidly a pověřuje starostu nákupem sportovního a ostatního vybavení do výše
90 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/8/2019 bylo schváleno.

6 Projednání žádostí občanů
a) Zastupitelstvo projednalo žádost paní Kovářové o odběr vody z Drachkovského potoka
pomocí čerpadla. Vzhledem k situaci ohledně srážkového deficitu v oblasti nedoporučuje
pro období uvedené v žádosti odběr povolit. Vyjádření k žádosti paní Kovářové odešle
starosta nejpozději do konce měsíce září 2019.
b) Žádost MUDr. Mazurové o prořez stromů v majetku SÚS na p.č. 809/3. Starosta posoudil
situaci na místě – pozemek p.č. 31/1 a odeslal žádost o provedení prořezu suchých větví
majiteli pozemku – tj. SÚS Strakonice (p. Vavřík).

7 Rozpočtová opatření
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6/2019 a 7/2019.

8 Různé
V rámci diskuze :
−

Oprava lino + parapety hospoda – J. Kovář zjistí možnosti

−

Starosta seznámil zastupitele s výsledky rekonstrukce sportovní klubovny a stavem nově
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zřízeného archivu
−

Nutné opravy v obci – oprava polních cest a vozovek

−

Očkování psů – 30.8. 2019

−

Kulturní a sportovní akce v průběhu září

Zápis byl vyhotoven dne 25.8. 2019
Vyvěšeno : 25.8. 2019
Sejmutí : 25.9. 2019

Zapisovatelka:

Šárka Pechlátová

Ověřovatelé :

Marcela Matějusová dne 25.8. 2019

Starosta :

dne 25.8. 2019

Jan Šefčík

dne 25.8. 2019

Stanislav Štěpánek

dne 25.8. 2019

Razítko obce:
(není povinné)
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