Zápis z 24. schůze ZO Drážov konané dne 7.9.2022 na OÚ v Drážově od 19:00 hod.

Přítomno: viz prezenční listina
Přítomno 8 členů ZO, jednání je usnášeníschopné
Omluvení: Zdeněk Lukáš
Hosté: p. Marie Zelenková

Návrh programu:
1/ Zahájení
2/ Kontrola usnesení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3/ Dotace
4/ Rozpočtová opatření
5/ Lesní hospodářství
6/ SOŠP
7/ Odpady
8/ Žádosti občanů
9/ Ostatní – pošta
10/ 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 Šíma a p. Josef Zelenka.
--- navržený program, zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Usnesení č. 22/2022 bylo přijato, hlasování: ano-8, ne-0, zdržel se-0.
3/ probíhá kontrola závěrečného vyúčtování akce „Snížení energetické náročnosti budovy
OÚ Drážov“ se SFŽP. Jedná se o dotaci ve výši 880 152,- Kč.
--- akce „Rybník na parcelním č. 140/4 v k.ú. Zálesí u Drážova“ byla dokončena. Faktura
byla odeslána k proplacení na ministerstvo zemědělství. 27.9.2022 proběhne kolaudace
rybníka.
--- akce „Opěra svahu místní komunikace v místní části Zálesí“ je plánována v měsíci říjnu
až listopadu.
4/ ZO bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 7, č. 8 a č. 9, která přednesla účetní
obce.

5/

Lesní hospodářství – na podzimní výsadbu je objednáno 1 200 ks buku, 700 ks dubu a
2 000 ks smrku.
--- byla podána žádost o dotaci za práce provedené v prvním pololetí letošního roku.
6/ SOŠP byl zrušen a zůstatek na běžném účtu svazku byl rozdělen mezi členské obce v
červenci. Náš podíl činil 2 386,60 Kč.
7/ Odpady
--- sběrný den odpadů se uskuteční 8. října 2022.
--- kontejnery na bioodpad byly umístěny v každé místní části. Určeny jsou pouze na trávu a
drobný odpad ze zahrad. Nepatří do nich větve. Bude upřesněno v informačním listě.
Vyvezení kontejneru na bioodpad, který je umístěný v Zálesí stálo 14 095,- Kč.
--- budou poptány firmy a možnosti likvidace bioodpadu.
8/ Žádosti občanů:
--- ZO neschvaluje dar pro ČSOP Makov.
--- ZO schvaluje finanční dar na činnost klubu pro SK Hoslovice, z.s., IČO: 60094184 ve
výši 10 000,- Kč .
Usnesení č. 23/2022 bylo přijato, hlasování: ano-8, ne-0, zdržel se-0.
--- ZO schvaluje finanční dar ve výši 30 000,- Kč na nákladnou rehabilitační péči pro
malého chlapce, který se potýká s kombinovaným postižením. Vyplaceno bude
zákonnému zástupci.
Usnesení č. 24/2022 bylo přijato, hlasování: ano-8, ne-0, zdržel se-0.
9/ Ostatní:
--- 17.8.2022 proběhl dílčí přezkum hospodaření obce za rok 2022 s výsledkem – bez chyb a
nedostatků. Poděkování patří účetní paní Zelenkové.
--- na odbor rozvoje MěÚ ve Strakonicích byly odeslány žádosti o změny v Územním plánu.
--- hudební festival „Dobršská brána“je v příštím roce plánován 18. a 19. srpna 2023.
--- Jihočeský kraj vyhlásil nový dotační program „My v tom Jihočechy nenecháme II“.
Program byl připravován hekticky a na poslední chvíli a ještě bude průběžně upravován.
Na webináři nebyly zodpovězeny veškeré dotazy starostů a bylo doporučeno sledovat
další vývoj dotačního programu. Schvalovat se budou další podmínky na Zastupitelstvu
kraje 15. září. ZO rozhodlo, že zatím budeme zjišťovat okruh osob, které si budou moci o
připravovanou podporu zažádat. Do informačního listu obce dáme výzvu, aby se
předběžně hlásili na obecním úřadě do 15. října 2022. Jestli se do programu zapojíme
rozhodne až nové zastupitelstvo obce po volbách na základě získaných informací.
--- starostka obce se rozloučila s odcházejícími členy zastupitelstva, kteří se rozhodli v
dalším volebním období nekandidovat. Poděkovala jim za jejich zodpovědnou práci pro
obec a ocenila jejich práci dárkovým poukazem. Pan místostarosta Miroslav Churáň
pracoval v zastupitelstvu obce od roku 1998, od roku 2002 do roku 2014 byl starostou
obce, od roku 2014 do teď místostarostou. Pan Ing. Josef Kalina pracoval v zastupitelstvu
obce od roku 2006 a v období od roku 2006 do roku 2018 byl 2. místostarostou.
--- na závěr starostka poděkovala všem zastupitelům za jejich práci v uplynulém období a
jako poděkování jim předala knižní dar. Popřála všem znovuzvolení v nadcházejících
volbách.

12/ Závěr – starostka ukončila schůzi ve 21:00 hod.

Zapsala: p. Jiřina Vávrová

Miroslav Churáň místostarosta
Datum vyhotovení zápisu: 8.9.2022

Ověřil: p. Miroslav Šíma a p. Josef Zelenka

Jiřina Vávrová starostka

