OBECNÍ ÚŘAD DRAHKOV
Drahkov č. 12, 336 01 Blovice, e-mail:obec.drahkov@seznam.cz, tel: 723 441 482, datová schránka: ky7bphr

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Drahkov
č.4 (3/2019) konaného dne 30.8.2019
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Seznámení s programem zasedání.
Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu.
Projednání a schválení OZV č.1/2019, požární řád obce Drahkov.

7. Projednání a schválení směrnice č.1/2019, o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
8. Projednání a schválení strategického plánu podpory sportu v obci Drahkov.
9. Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z
dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“.
10. Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu „PSOV PK 2019 - Projekty obcí“ na projekt „Stavební úpravy OÚ Drahkov
č.p.12 – 1.etapa“.
11. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na realizaci projektu „Stavební
úpravy OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“.
12. Projednání a schválení povolení připojení pozemku p. č. 368/2 v katastrálním území
Drahkov k místní komunikaci nacházející se na pozemku 669, za účelem zřízení příjezdu na uvedený pozemek, na kterém je plánována výstavba garážového stání.
13. Projednání a schválení nové pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky ve vlastnictví obce se Zemědělskou společností Komorno.
14. Různé.
15. Diskuse.
16. Usnesení a závěr.
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Zápis ze zasedání:
Přítomní zastupitelé: 5 (Bína, Košta, Vaniš, Tolar, Šimková)
Nepřítomní zastupitelé: 0
Přítomno občanů: cca 18

1. Starosta obce Jiří Bína přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.

2. Program zasedání
Zastupitelstvo obce Drahkov schvaluje program veřejného zasedání č.4 (3/2019).
Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se hlasování).

3. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů


Zapisovatel: František Košta



Ověřovatelé: Jiří Tolar, Petra Šimková
Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

4. Kontrola usnesení z minulých zasedání


16/2/2015 – Starostovi a místostarostovi zjistit informace o dalších možnostech
umístění svislé dopravní značky před můstkem místní komunikace přes
Podhrázský potok.
Splněno – projekt dokončen, zaslán požadavek na posouzení policii, policie
27.8.2019 povolila umístění značky.



11/4/2015 – Starostovi a místostarostovi hlídat možnost dotace na osvětlení
hřiště.
V jednání – zatím se ohledně dotací nic vhodného neobjevilo, nicméně Petr
Vaniš připravuje projekt, který zohledňuje výstavbu svépomocí.



14/4/2015 – Starostovi a místostarostovi zahájit přípravu projektu „Chodník
Drahkov“.
14/1/2016 – Starostovi a místostarostovi sjednat smlouvy o smlouvách budoucích
odkup dotčených pozemků pro akci „chodník v obci Drahkov“ (příp. rovnou
pozemky koupit).
9/4/2018 – Starostovi a místostarostovi znovu otevřít přípravu projektu „Chodník
Drahkov“, a to vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně majitele
problémových pozemků.
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V jednání – čeká se na vypracování projektu.
5. Projednání a schválení OZV č.1/2019, požární řád obce Drahkov.


Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci,
doplňuje a místně upravuje nařízení Plzeňského kraje ohledně požární ochrany.



Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení a znění OZV č.1/2019, požární řád obce
Drahkov.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

6. Projednání a schválení směrnice č.1/2019, o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.


Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného
zadavatele s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb.



Veřejnou zakázkou malého rozsahu (dle § 27 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek) se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota
nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby do 2 mil. Kč bez
DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce do 6 mil. Kč bez DPH.
Zadavatel v tomto případě (dle ustanovení § 31 výše uvedeného zákona) není
povinen zadávat zakázku podle tohoto zákona; zadavatel je však povinen dodržet
zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a přiměřenosti.



Jelikož veřejné zakázky obce Drahkov téměř bez výjimky spadají do těchto
kritérií, je žádoucí stanovit interní pravidla pro zadávání takovýchto veřejných
zakázek.



Zastupitelstvo schvaluje vytvoření a znění směrnice obce Drahkov č.1/2019, o
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

7. Projednání a schválení strategického plánu podpory sportu v obci Drahkov.


Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či
doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem planu rozvoje sportu
je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financovaní
podpory sportu v obci.



Zastupitelstvo schvaluje vytvoření a znění strategického plánu podpory sportu v
obci Drahkov.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0
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8. Projednání a schválení poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“.


Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání 10.6.2019 usnesením
č. 1130/19 poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ na vybavení naší zásahové jednotky.
Dotaci je třeba schválit zastupitelstvem obce.



Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve výši 29 900,- Kč včetně
DPH z rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení č. 1130/19 z jednání
Zastupitelstva Plzeňského kraje z 10.6.2019) do rozpočtu obce, z dotačního titulu
„2019 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ na vybavení naší
zásahové jednotky.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

9. Projednání a schválení přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z
dotačního titulu „PSOV PK 2019 - Projekty obcí“ na projekt „Stavební úpravy
OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“.


Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém jednání 8.4.2019 usnesením č.
1080/19 poskytnutí finanční dotace z dotačního titulu PSOV PK 2019 - Projekty
obcí na náš projekt „Stavební úpravy OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“. Dotaci je
třeba schválit zastupitelstvem obce a pověřit starostu k podpisu smlouvy na
odboru regionálního rozvoje KÚPK.



Zastupitelstvo schvaluje přijetí finanční dotace ve výši 350 000,- Kč včetně DPH z
rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení č. 1080/19 z jednání Zastupitelstva
Plzeňského kraje z 8.4.2019) do rozpočtu obce, z dotačního titulu „PSOV PK
2019 - Projekty obcí“ na projekt „Stavební úpravy OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“ a
pověřuje starostu podpisem „smlouvy o poskytnutí účelové dotace z PSOV PK
2019“ na výše zmíněný projekt.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

10. Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na realizaci projektu
„Stavební úpravy OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“.


Dne 24.7.2019 v 17:30 proběhlo na obecním úřadě otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zakázku „Stavební úpravy OÚ
Drahkov č.p.12 – 1.etapa“ v obci Drahkov. Více je možné se o výběrovém řízení
dozvědět na webu obce („http://www.obec-drahkov.cz/urad-obce/verejnezakazky/“).



Před zahájením otevírání obálek byla ustanovena komise pro otevírání obálek a
pro posouzení a hodnocení nabídek.
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Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek došly 2 obálky s nabídkami:
1. Václav Skřivan, Zemní práce, autodoprava, 5. května 662, 336 01 Blovice
2. KMK TRADE s.r.o., Bohušovská 868, 336 01, Blovice



Všechny obdržené nabídky byly podány v řádně uzavřené obálce a ve stanovené
lhůtě a také splnily kvalifikační kritéria požadované ve výzvě k podání nabídek.



Dle výsledku vyhodnocení hodnocených kritérií, doporučuje komise k dalšímu
jednání oslovit firmu „Václav Skřivan, Zemní práce, autodoprava, 5. května 662,
336 01 Blovice“. Ta splnila všechny požadavky Zadavatele a nabídla nejnižší
nabídkovou cenu 804 599,65,- Kč včetně DPH, která byla základním hodnotícím
kritériem pro zadání veřejné zakázky.



Zastupitelstvo schvaluje doporučení hodnotící komise ohledně výběru firmy na
realizaci projektu „Stavební úpravy OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s vybranou firmou „Václav Skřivan, Zemní
práce, autodoprava, 5. května 662, 336 01 Blovice“.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

11. Projednání a schválení povolení připojení pozemku p. č. 368/2 v katastrálním
území Drahkov k místní komunikaci nacházející se na pozemku 669, za účelem
zřízení příjezdu na uvedený pozemek, na kterém je plánována výstavba
garážového stání.


OÚ Drahkov obdržel dne 24.7.2019 žádost p. Vlasty Brejchové o povolení
připojení pozemku p. č. 368/2 v katastrálním území Drahkov k místní komunikaci
nacházející se na pozemku 669, za účelem zřízení příjezdu na uvedený
pozemek, na kterém je plánována výstavba garážového stání.



V souladu s § 10 zákona o pozemních komunikacích žádá tímto zdejší silniční
správní úřad obec Drahkov, jako vlastníka dotčené místní komunikace o vydání
stanoviska k připojení výše uvedeného pozemku.



Zastupitelstvo schvaluje připojení pozemku p. č. 368/2 v katastrálním území
Drahkov k místní komunikaci nacházející se na pozemku 669, za účelem zřízení
příjezdu na uvedený pozemek, na kterém je plánována výstavba garážového
stání, za těchto podmínek:
o

budou splněny podmínky podle stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI (vydané dne
17.7.2019, pod č.j. KRPP-92316-2/ČJ-2019-031106-48),

o

šířka sjezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice,

o

čela sjezdu musí být vyzděna nebo vybetonována,
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o

sjezd musí být zpevněn pro předpokládané zatížení; jeho povrch musí být
opatřen snadno čistitelným vozovkovým krytem na vzdálenost nejméně
délky sjezdu,

o

stavební uspořádání sjezdu musí být takové, aby se zabránilo vytékání
srážkové vody a vody z tajícího sněhu na silnici a znečištění silnice,

o

uvést silniční těleso do původního stavu včetně součástí a příslušenství,
zejména svislé a vodorovné dopravní značení; nesmí dojít k narušení
odvodnění sinice,

o

v případě stavby technické infrastruktury (TI) pod vjezdem rozebere
žadatel na své náklady potřebnou část vjezdu; po dokončení stavby TI
uvede žadatel vjezd na své náklady do původního stavu; Obec se
zavazuje, nejméně v jednoměsíčním předstihu upozornit vlastníka sjezdu
na stavbu TI,

o

upozorňujeme, že i po dokončení stavby je vlastník sjezdu povinen
zajišťovat řádnou údržbu celého připojení; Obec neručí za případné
poškození sjezdu v důsledku provozu a údržby na místní komunikaci.

Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

12. Projednání a schválení nové pachtovní smlouvy na zemědělské pozemky ve
vlastnictví obce se Zemědělskou společností Komorno.


Novou smlouvu je nutné uzavřít z důvodu změn ohledně propachtovávaných
pozemků a změny ve výši pachtovného (nově 3000,- Kč / ha).



Zastupitelstvo schvaluje uzavření a znění pachtovní smlouvy 347/2019 mezi obcí
Drahkov jako propachtovatelem a Zemědělskou společností Komorno jako
pachtýřem.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0

13. Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu (od 7.6.2019)






Byla podepsána smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV– 12 – 0014742 Drahkov, PJ, parc. č. 428/2 – kNN (p.
Kydlíče K.). Momentálně řeší stavební povolení stavební odbor Města Blovice.
S Komerční Bankou byl sjednán dodatek ke smlouvě o balíčku výhod pro stálého
zákazníka.
Občané Dubin si stěžují na svévolné navážení zeminy na obecní pozemek č.
658/21 p. ing. R. Pyšným. Stavební úřad svolal místní jednání na 17. září v Drahkově.
Obdrželi jsme od HZS PK příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy
pro zásahovou jednotku 29 900,- Kč. Je třeba to schválit.
Ing. Hlavnička vypracoval statický zápis z provedené prohlídky mostu do Dubin.
Potvrdila se nosnost mostu na 8 tun. Ještě bylo nutné osazení značky konzultovat
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s Policií ČR, která dne 27.8. zaslala souhlas s umístěním značky. Osazení
značky je nutné projednat na zastupitelstvu.
Zastupitelstvo schvaluje osazení dopravní značky 8t přes most do Dubin pouze
za podmínky osazení dodatkové tabule ve smyslu „mimo dopravní obsluhu“.
Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0



Místostarosta připravil ke schválení směrnici č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Projednali jsme návrh jízdního řádu železniční dopravy pro období 2019/2020,
bez připomínek.



Dne 20. června byla provedena kontrola funkce hasicích přístrojů v kulturním zařízení a u zásahové jednotky hasičů.



Pro účetní byl zakoupen nový počítač, ten starý nesplňoval technické požadavky.



29. června se konal v Dubinech 1. ročník hasičské soutěže „o pohár Obce Drahkov'“. Soutěž se konala za krásného počasí a účasti 5 družstev žáků, 7 mužů a 2
žen. Drahkovské družstvo obsadilo v kategorii nad 35 let první místo. Poděkování
patří všem, kteří pomáhali při velmi kvalitní organizaci soutěže.
17. srpna se naši hasiči zúčastnili soutěže o putovní pohár Obce Dolce a zvítězili
v novém osobním rekordu 17,99 vteřiny.




Lesní správce nabízí občanům k samovýrobě osiky na „Dobřenčích“, zájemci se
mohou přihlásit na Obecním úřadu.



Informace pro občany:
odvoz odpadních vod z jímek a septiků do ČOV PŘEŠTICE.
Informace a kontakt na tel. č. 605 354 420, nebo 604 412 839, odvozy provádíme
po celý týden, vozidlo pojme 8m3.



7. července p. Strejc provedl opravu místního osvětlení. Jednalo se o pět světel.



p. Domorád nám nabízí k výměně pozemek pro stavbu chodníku výměnou za
část pozemku za OÚ pro stavbu přístřešku pro auta.



Pokračujeme na projektu chodníku, který bude prodloužen okolo kříže až k autobusové čekárně, jediný vjezd požaduje ZD na rozcestí, ostatní budou zrušeny.



Proběhlo výběrové řízení na 1. etapu přestavby OÚ a hasičárny, kterého se zúčastnily tři firmy. Nejlepší nabídku podal Václav Skřivan, s ním bude uzavřena
smlouva o provedení díla.



Na žádost OÚ byl posečen zákop u hlavní silnice. Práci provedla SÚS Přeštice.



Paní Vl. Brejchová podala žádost o povolení vjezdu na místní komunikaci p. č.
669 od zbudovaného stání (pergoly) na č.p. 368/2.



Velitel zásahové jednotky hasičů připravil ke schválení novou obecně závaznou
vyhlášku „Požární řád Obce Drahkov''.



ZD Komorno a.s. předložilo novu pachtovní smlouvu 347/2019, a dodatek č.1 o
pachtu zemědělských pozemků, rozhodlo o zvýšení pachtovného v r. 2019 o
částku 500,- Kč za 1 ha propachtovaných pozemků.



Byla podepsána smlouva o odvozu skla se Západočeskými komunálními službami
Plzeň.
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14. Různé:


Viz. „Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu“.

15. Diskuse:


----.

16. Schválení usnesení:
Schváleno: 5 - 0 – 0
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Usnesení č.4 (3/2019) z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Drahkov, konaného dne 30.8.2019
Zastupitelstvo obce Drahkov schvaluje:


1/3/2019 - Program veřejného zasedání zastupitelstva č. 4 (3/2019).



2/3/2019 - Volbu zapisovatele a ověřovatelů.
Zapisovatel: František Košta
Ověřovatelé: Jiří Tolar, Petra Šimková



3/3/2019 – vyhlášení a znění OZV č.1/2019, požární řád obce Drahkov.



4/3/2019 – vytvoření a znění směrnice obce Drahkov č.1/2019, o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.



5/3/2019 – vytvoření a znění strategického plánu podpory sportu v obci Drahkov.



6/3/2019 – přijetí účelové finanční dotace ve výši 29 900,- Kč včetně DPH z rozpočtu
Plzeňského kraje (dle usnesení č. 1130/19 z jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje
z 10.6.2019) do rozpočtu obce, z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a
opravy neinvestiční povahy“ na vybavení naší zásahové jednotky.



7/3/2019 – přijetí finanční dotace ve výši 350 000,- Kč včetně DPH z rozpočtu
Plzeňského kraje (dle usnesení č. 1080/19 z jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje
z 8.4.2019) do rozpočtu obce, z dotačního titulu „PSOV PK 2019 - Projekty obcí“ na
projekt „Stavební úpravy OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“ a pověřuje starostu podpisem
„smlouvy o poskytnutí účelové dotace z PSOV PK 2019“ na výše zmíněný projekt.



8/3/2019 – doporučení hodnotící komise ohledně výběru firmy na realizaci projektu
„Stavební úpravy OÚ Drahkov č.p.12 – 1.etapa“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vybranou firmou „Václav Skřivan, Zemní práce, autodoprava, 5.
května 662, 336 01 Blovice“.



9/3/2019 – připojení pozemku p. č. 368/2 v katastrálním území Drahkov k místní
komunikaci nacházející se na pozemku 669, za účelem zřízení příjezdu na uvedený
pozemek, na kterém je plánována výstavba garážového stání, za těchto podmínek:


budou splněny podmínky podle stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň-venkov, DI (vydané dne 17.7.2019, pod
č.j. KRPP-92316-2/ČJ-2019-031106-48),



šířka sjezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice,



čela sjezdu musí být vyzděna nebo vybetonována,



sjezd musí být zpevněn pro předpokládané zatížení; jeho povrch musí být opatřen
snadno čistitelným vozovkovým krytem na vzdálenost nejméně délky sjezdu,
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