Zápis z 23. schůze ZO Drážov konané dne 29.6.2022 na OÚ v Drážově od 19:00 hod.

Přítomno: viz prezenční listina
Přítomno 9 členů ZO, jednání je usnášeníschopné.
Hosté: p. Marie Zelenková

Návrh programu:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3/ Dotace – výběr zhotovitele
4/ Rozpočtová opatření
5/ Zpráva kontrolního a finančního výboru
6/ Volby ZO
7/ Lesní hospodářství
8/ Veřejné pohřebiště
9/ Odpady
10/ Žádosti občanů
11/ Ostatní – pošta
12/ Závěr

1/ schůzi zahájila starostka obce paní Jiřina Vávrová, která přivítala přítomné. Konstatovala,
že jednání je usnášeníschopné.
2/ usnesení z minulé schůze jsou průběžně plněna. Zápis z předchozího jednání byl ověřen,
nebylo proti němu vzneseno námitek. Zapisovatelem určena p. Jiřina Vávrová, ověřovateli
zápisu p. Miroslav Churáň a p. Miloslav Mikeš.
--- navržený program, zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Usnesení č. 11/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9, ne-0, zdržel se-0.
3/ proběhlo závěrečné vyúčtování akce „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
Drážov“ s KIF Jihočeského kraje. Dotace činila 1 000 000,- Kč.
--- na tuto akci jsme ještě zažádali o dotaci na SFŽP – Národní program a byla nám
schválena dotace ve výši 880 152,- Kč. Vyúčtování proběhne okamžitě po obdržení
registrace.
--- probíhají práce na akci „Rybník na parcelním č. 140/4 v k.ú. Zálesí u Drážova“.
--- ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Rybník na p.č.
140/4 v k.ú. Zálesí u Drážova, ke Smlouvě o dílo ze dne 16.4.2021 s firmou
GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČO:
28148258 a pověřuje starostku podpisem Dodatku.
Usnesení č. 12/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9, ne-0, zdržel se-0.

--- z POV Jihočeského kraje byla schválena dotace na akci „Opěra svahu místní komunikace
v místní části Zálesí“ ve výši 266 000,- Kč. Do výběrového řízení byly osloveny tři
firmy, ale nabídku podaly jen dvě.
--- ZO na doporučení hodnotící komise, schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Zajištění
násypového svahu místní komunikace v místní části Zálesí“ se společností
GARANTSTAV stavební Strakonice, s.r.o., Řepice 138, 386 01 Strakonice, IČO:
28148258, která podala nejnižší nabídkovou celkovou cenu 445 079,40 Kč bez DPH, tj.
538 546,07 včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 13/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9, ne-0, zdržel se-0.
--- z POV MMR byla naše žádost o dotaci na akci „Oprava místních komunikací v obci
Drážov“ vyhodnocena mezi náhradními projekty.
4/ ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 3, č. 4 a č. 5, která přednesla účetní
obce.
--- ZO schvaluje rozpočtové opatření na navýšení výdajů v rozpočtu v paragrafu 2341 vodní
díla v zemědělské krajině o 2 100 000,- Kč na akci „Rybník na parcelním č. 140/4 v k.ú.
Zálesí u Drážova“
Usnesení č. 14/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9, ne-0, zdržel se-0.
5/

ZO bylo seznámeno se zprávou o činnosti kontrolního výboru, kterou přednesl p. Šíma a
se zprávou finančního výboru, kterou přednesl p. Rejšek.

6/ ZO schválilo v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2020 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů pro volební období 2022 – 2026, že Zastupitelstvo obce bude mít
devět členů.
Usnesení č. 15/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9, ne-0, zdržel se-0.
7/ ZO bylo seznámeno s hospodařením v obecních lesích a s obdrženými dotacemi na lesní
hospodářství.
--- ZO schvaluje odměnu za výkon OLH pro p. Jarolíma s účinností od 2. čtvrtletí 2022.
Usnesení č. 16/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9 ne-0, zdržel se-0.
8/ na hřbitov v Dobrši, bude dána výzva, týkající se úhrady nájmu hrobových míst z důvodu
blížícího se konce nájmů většiny hrobů. Bude řešeno vytvoření hřbitovní komise, jejímž
členem by měl být i zástupce kamenické firmy.
9/ za sběrný den odpadů obec uhradila fakturu ve výši 51 715,27 Kč.
--- s firmou RUMPOLD Vodňany s.r.o. byl řešen vývoz kovového odpadu a bylo
projednáno navýšení ceny za svoz z důvodu růstu cen paliv.
--- firma EKOKOM mění od 1.7.2022 sazebník úhrad.
10/ Žádosti občanů:
--- ZO neschvaluje příspěvek pro Asociaci Radost, z.s..
--- ZO schvaluje finanční dar pro Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s., Dobrš 1, 384 73 Stachy,
ve výši 5 000,- Kč .
Usnesení č. 17/2022 bylo přijato, hlasování: ano-5, ne-0, zdržel se-4.
11/ došlo k navýšení poplatku za údržbu internetových stránek obce na 6 788,- Kč bez DPH

ročně.
--- ZO projednalo Souhlas obce se stavebním záměrem „Kváskovice – nové OM parc.č.
822“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy č.: PI-001030067901/001-EPPI o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro firmu EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno,
IČO: 28085400, pro tuto stavbu a pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 18/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9 ne-0, zdržel se-0.
--- obec obdržela kompenzační bonus ve výši 15 133,99 Kč ze státního rozpočtu.
--- vyměněny byly vchodové dveře na úpravně vody v Drážově.
--- Krajská hygienická stanice zahájila kontrolu veřejného vodovodu v Drážově odběrem
kontrolního vzorku vody.
--- z Ministerstva zemědělství jsme obdrželi výzvu vlastníkům vodovodů a kanalizací na
doložení skutečnosti k péči o majetek.
--- obec nakoupila posypový materiál na zimní údržbu.
--- ZO schvaluje poskytnutí první známky na psa zdarma, každou další při ztrátě známky, či
nevrácení při odhlášce psa za poplatek ve výši 100,- Kč.
Usnesení č. 19/2022 bylo přijato, hlasování: ano-8, ne-0, zdržel se-1.
--- ZO pověřuje starostku přípravou podkladů poptávky na koupi nemovitosti v Drážově a
zajištěním odborného odhadu ceny.
Usnesení č. 20/2022 bylo přijato, hlasování: ano-7 ne-2, zdržel se-0.
--- SOŠP ukončil svoji činnost.
--- ZO pověřuje starostku obce přípravou podkladů pro digitální technické mapy
Jihočeského kraje, které bude obec předávat Krajskému úřadu. Zajistí zaměření
vodovodů a kanalizací na náklady obce. Podklady k místním komunikacím a veřejnému
osvětlení budeme řešit v rámci možné dotace společně s krajským úřadem.
Usnesení č. 21/2022 bylo přijato, hlasování: ano-9 ne-0, zdržel se-0.
12/ Závěr – starostka ukončila schůzi ve 21:15 hod.

Zapsala: p. Jiřina Vávrová

Miroslav Churáň místostarosta
Datum vyhotovení zápisu: 1.7.2022

Ověřil: p. Miroslav Churáň a p. Miloslav Mikeš

Jiřina Vávrová starostka

