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.9 (3/2020) konaného dne 19.6.2020
Schválený program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení.
Seznámení s programem zasedání.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů.
Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu.
Složení slibu a předání osvědčení novému zastupiteli.
Volba nového předsedy kontrolního výboru.
Volba nového člena finančního výboru a nového člena sportovního a kulturního
výboru.
9. Projednání rozpočtového opatření č.3/2020.
10. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4/2020.
11. Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019.
12. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019.
13. Projednání a schválení zařazení správního území obce Drahkov do Území
působnosti MAS Aktivios, z.s.
14. Projednání a schválení uzavření a znění Veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Drahkov a městem Blovice.
15. Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 30000,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2019“.
16. Projednání a schválení udělení účelové finanční dotace ve výši 35000,- Kč z rozpočtu
obce za účelem zabezpečení provozu prodejny smíšeného zboží v obci Drahkov.
17. Projednání a schválení uzavření a znění Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
finanční dotace 35000,- Kč z rozpočtu obce Drahkov.
18. Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 300000,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu „2020 Příspěvek na
nákup nového dopravního automobilu“.
19. Různé.
20. Diskuse.
21. Usnesení a závěr.
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Zápis ze zasedání:
Přítomní zastupitelé: 5 (Bína, Košta, Vaniš, Šimková, Weinfurt)
Nepřítomní zastupitelé: 0
Přítomno občanů: cca 12



Starosta obce Jiří Bína přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.



Program zasedání
Návrh usnesení: 1/3/2020 - Zastupitelstvo obce Drahkov schvaluje program
veřejného zasedání č.9 (3/2020) – ve znění odstavce „Schválený program zasedání“.
Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se hlasování)
(usnesení bylo schváleno)



Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů


Návrh usnesení: 2/3/2020 - Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele a ověřovatele
zápisu:
Zapisovatel: František Košta
Ověřovatelé: Petr Vaniš, Petra Šimková
Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)



Kontrola usnesení z minulých zasedání


13/1/2020 – Realizovat záměr umístění jednoho měřiče rychlosti v obci Drahkov
(u autobusové zastávky ve směru od Letin).
Odloženo – podána žádost o schválení projektu na policii ČR, bohužel byl
projekt zamítnut ze strany PČR. Projektant jednal o možnostech s PČR,
bezvýsledně. Pokračovat v záměru se bude po realizaci projektu „Chodník
v obci Drahkov“, který s tímto záměrem také souvisí.



14/1/2020 – Realizovat záměr umístění uvítací cedule se znakem obce a nápisem
ve smyslu „Vítá Vás obec Drahkov“ pod značky začátku obce.
Odloženo – pokračovat v záměru se bude po realizaci projektu „Chodník
v obci Drahkov“, který s tímto záměrem také souvisí.



10/3/2020 – Oslovit p. Samka ohledně stavu pasportu kanalizace a urgovat brzké
dokončení s odůvodněním, že nám to brzdí případné navazující projekty a možné
dotace.
Splněno – 7.7.2020 bude schůzka s projektantem na doladění finální verze
dokumentace.
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Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu (od 18.4.2020)



Byla podepsána smlouva na nákup dopravního automobilu pro JSDH Drahkov s
fi. AUTO TRUTNOV. Cena dopravního automobilu byla dle kupní smlouvy
stanovena na částku 983.614,- Kč včetně DPH.



Byla podepsána Smlouva o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a
umístění stavby na parc. č. 428/2 (p.Kydlíček).



Ministerstvo vnitra HZS vydalo "Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Drahkov Dopravní automobil“. Výše dotace je stanovena v maximální částce ve výši
450.000,- Kč.



Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo usnesením č. 1480/20 ze dne 8.6.2020,
POSKYTNUTÍ dotace u Vaší podané žádosti „Dotační titul – 2020 Příspěvek na
nákup nového dopravního automobilu. Schválená částka je 300.000,- Kč.



Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 8.6.2020 poskytnutí účelové dotace
na „zachování prodejny v obci …“ v požadované výši 30.000,- Kč.
Uznatelný náklad: PŘÍSPĚVEK obce provozovateli prodejny na provoz kamenné
prodejny poskytnutý na základě smlouvy o příspěvku.
Max. podíl dotace PK na celkových nákladech akce je 90 %, tj. 10 % musí přidat
obec ze svého rozpočtu.



Mě. úřad Blovice zaslal OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A
STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY pro Drahkov č.p. 47, na
stavbu ke zřízení vodního díla: "vrtaná studna" na pozemku parc. č. 358/6
(zahrada) v katastrálním území Drahkov. 2.6.2020 s c h v a l u j e s t a v e b n í
z á m ě r na stavbu.



Jiří Tolar odstoupil k 30. dubnu ze Zastupitelstva obce Drahkov.
Po jednání s tajemníkem Mě. Úřadu v Blovicích vznikl mandát dne 1.5.2020
náhradníkovi z voleb kterým je Jaroslav Weinfurt ml. Slib člena zastupitelstva
složí na nejbližším zasedání OZ (tj. dnes).



Provozovatele telekomunikační služby (internetu) SKYTRADE v dubnu nahradila
fi. UNITED NETWORKS za stejnou cenu, ale rychlejší provoz.



Hasiči s velitelem p. Vanišem podali žádost o grant „Pro Spolky MAS Aktivios.
2020“ na akci Lampionový průvod Drahkov.



Městský úřad Blovice, odbor stavební a dopravní zaslal OZNÁMENÍ O
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
LETINY.



Za opravu bezdrátového rozhlasu došla faktura na 33 346,- Kč.



Za vícepráce na přestavbě OÚ a hasičárny zaplatíme 101 857,- Kč (jedná se o
nutné práce z důvodu zjištění nevyhovujícího skutečného stavu stavby, mj.
zbourání staré kamenné zdi a postavení nové).
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ pro Drahkov č.p. 7, na základě
podání žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení ke zřízení
vodního díla: „Trubní studna“ na pozemku parc.č. 425/2 v k.ú. Drahkov. Stavba
trubní studny (hloubka studny 50m, průměr hloubení 180 - 200mm, pro
zásobování objektu bydlení č.p. 7, Drahkov vodou, včetně vydání povolení k
odběru vody.



Skartační řízení bylo odloženo na měsíc září z důvodu přestavby OÚ.



19.- 21. června se bude konat sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude
přistaven před budovou OÚ.



11. června jsem se zúčastnil Shromáždění Svazku obcí okresu PJ pro odpadové
hospodářství ve Štěnovicích. Mj. se řešil svoz nebezpečného odpadu (měl by být
v červenci).



Komise pro projednávání přestupků při Mě. úř. v Blovicích zaslala návrh
Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků. Platnost
původně uzavřené veřejnoprávní smlouvy končí k 31.12.2020. Aby město Blovice
i nadále pro obec Drahkov vykonávalo v přenesené působnosti agendu
přestupků, je nutné uzavřít novou veřejnoprávní smlouvu.
V daném návrhu nové smlouvy jsou navrženy tyto změny: 1) smlouva je uzavřena
dle současně platného zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky; 2)
smlouva je uzavírána opět na dobu určitou do 31.12.2025; 3) dochází ke změně
ve výši příspěvku za vyřízení přestupku, kdy je nově stanovena částka 1.500 Kč.
Je nutné tuto smlouvu projednat a schválit na zasedání zastupitelstva obce,



Informace spojům na zavolání (resp. zastávkám na zavolání), které budou na
jízdních řádech v rámci celého kraje na vybraných spojích od 14. června se
spuštěním nového dopravce.
V jízdním řádu je u zastávky na daném spoji symbol telefonu. Pokud je symbol v
záhlaví celého spoje, jede na zavolání celý spoj. Nástup lze objednat telefonem
378 035 477, nebo webu: www.idpk.cz/nazavolani, nebo osobně u řidiče. Z
provozních důvodů i z důvodu náběhu nového systému dopravy pojedou
pravidelně do odvolání všechny spoje označené přídomkem „spoje na zavolání“.
Až do odvolání tedy není nutné si spoje na zavolání objednávat.



Město Blovice Vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
LHO Blovice I, platných od 1.1.2022 do 31.12.2032.



11. června 2020 v 17:00 hod. v aule ZŠ Štěnovice se konalo Shromáždění
zástupců Svazku obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství. Svoz
nebezpečného odpadu bude v červenci a listopadu.



P. Zita podal žádost o přidělení č.p. na novostavbu - obdržel č.p. 71.



Obdrželi jsme první informace o krajských volbách, které se budou konat 2- 3.
října t.r.
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Kontrola kotlů na tuhá paliva je dle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1 písm. h)
povinná 1x za rok. HROMADNÁ KONTROLA KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
PROBĚHNE V OBCI VE DNECH 7.7.2020 – 8.7.2020.
Tento den platí snížená cena s dopravou zdarma: Kontrola kotle na tuhá paliva –
bude cena 1350,- Kč včetně DPH a dopravy
Pro objednání volejte technika na číslo 734 442 762.
Od 1.1.2020 mají technici povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat do
centrálního registru Ministerstva životního prostředí.



SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Drahkov obdržel grant z dotací MAS
AKTIVIOS pro spolky na akci Lampionový průvod 3 000,- Kč.



13. června SDH provedlo brigádu na úklid veř. prostranství (sekání trávy, úklid
pomníku). Děkuji všem zúčastněným.



Tréninkový kemp hasičů se bude konat 19 - 21.6. na louce v Dubinech.



Námětové cvičení a odvoz věcí do zpět do hasičárny se bude konat 27.6. v
Drahkově u OÚ.



Náklady na údržbu pomníku a jeho okolí v Drahkově v roce 2019 byly
celkem 1700,- Kč.



EKOKOM zaslala informaci o množství odpadu, který Vaše obec v roce 2019
vytřídila a předala k využití.
Za rok 2019 bylo v Drahkově vytříděno celkem 4.533 tun odpadu, odměna obci je
21 688.50,- Kč.



Včera, 18.



ervna, se konala VH Mikroregionu Úslava ve Střižovicích. Mj. dotace na
kompostéry bude 80 %, kompostéry budou jednotně jen plastové.
Velkokapacitní stan 10 x 15m, 20 ks setů a osvětlení stanu to vše za 370.000,Kč. Podíl obce Drahkov činí 2254.98,- Kč.





Přišla žádost MRÚ o úhradu členských příspěvků za rok 2020, který je za osobu
30,- Kč. Požadovaná částka je 3 870,- Kč.

Složení slibu a předání osvědčení novému zastupiteli



Starosta informoval členy zastupitelstva o tom, že dne 22.4.2020 podal pan Jiří
Tolar písemnou rezignaci na člena zastupitelstva obce. Na uprázdněný mandát
nastupuje 1 náhradník z téže kandidátní listiny, pan Jaroslav Weinfurt. Starosta
předal pan Weinfurtovi osvědčení o tom, že se stal dne 1.5.2020 členem
zastupitelstva obce Drahkov.



Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval p. Jaroslava Weinfurta
ke složení slibu. Před složením slibu ho starosta upozornil, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.
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491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).







Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Drahkov a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Poté starosta vyzval p. Weinfurta ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
P. Weinfurt neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.



Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na uvolněnou funkci
předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Jaroslav Weinfurt.
Člen zastupitelstva Jiří Bína navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
p. Jaroslava Weinfurta. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.



Návrh usnesení: 3/3/2020 - Zastupitelstvo obce Drahkov volí na uvolněné místo
předsedy kontrolního výboru p. Jaroslava Weinfurta.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)



Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na uvolněná místa člena
finančního výboru a na člena sportovního a kulturního výboru. Člen zastupitelstva
Jiří Bína podal návrh na uvolněné místo člena finančního výboru p. Jaroslava
Weinfurta a na uvolněné místo člena sportovního a kulturního výboru p. Jaroslava
Weinfurta. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.



Návrh usnesení: 4/3/2020 - Zastupitelstvo obce Drahkov volí na uvolněné místo
člena finančního výboru p. Jaroslava Weinfurta a na uvolněné místo člena
sportovního a kulturního výboru p. Jaroslava Weinfurta.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání rozpočtového opatření č.3/2020


Jedná se hlavně o přesun rozpočtových prostředků mezi paragrafy v rámci
pravomoci starosty obce. Mj. šlo o financování opravy bezdrátového rozhlasu –
viz. RO.



Návrh usnesení: 15/3/2020 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové
opatření č.3/2020.

Projednání a schválení rozpočtového opatření č.4/2020


Jedná se hlavně o přesuny rozpočtových prostředků – viz. RO.



Návrh usnesení: 5/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č.4/2020.
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Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019


Starosta seznámil přítomné se závěrečným účtem obce Drahkov za rok 2019 (je
dostupný elektronicky na webových stránkách obce) a se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Drahkov za rok 2019.



Hospodaření obce v roce 2019 - celkové příjmy: 3 039 210,- Kč, celkové výdaje: 2
499 210,- Kč. Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2019 byl 3 387 089,- Kč
(KB) a 655 005,- Kč (ČNB).



Návrh usnesení: 6/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Drahkov za rok 2019“ s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá následující opatření k
odstranění nedostatků uvedených ve zprávě:








Důsledně dodržovat platné právní předpisy, především zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášku č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek.

Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2019


Účetní závěrka obce se schvaluje podle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.



Ke schválení byly předloženy následující výkazy – schvalovaná účetní závěrka
(tzn. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce), inventarizační
zpráva a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.



Návrh usnesení: 7/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s vyhláškou
č.220/2013 Sb., účetní závěrku obce Drahkov, sestavenou k 31.12.2019, na
základě těchto předložených dokumentů - schvalovaná účetní závěrka (tzn.
rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce), inventarizační zpráva a
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že
schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle
§4 vyhlášky č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace obce Drahkov a účetní závěrku schvaluje.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání a schválení zařazení správního území obce Drahkov do Území
působnosti MAS Aktivios, z.s.


V letošním roce oficiálně končí stávající víceleté finanční období EU 2014 – 2020.
Pro další fungování naší MAS v rámci distribuce finančních prostředků z
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operačních programů je zapotřebí opět splnit podmínky standardů MAS, které
upravuje Metodické stanovisko č. 12 k Metodickému pokynu pro využití
integrovaných nástrojů (MPIN). Jednou z nich je i souhlas obcí se zařazením do
území působnosti MAS.







MAS Aktivios. z.s. působí od roku 2005 v oblasti Přešticka, Blovicka,
Staroplzenecka a Mirošovska. K dnešnímu datu působíme na území 68 obcí na
okresu Plzeň - jih, Plzeň – město a na okresu Rokycany. Souhlas obce se
zařazením do Území působnosti MAS neznamená pro obec žádný finanční ani
jiný závazek, ba naopak umožňuje obci a subjektům působícím na jejím území
(podnikatelé, neziskové organizace) žádat o dotace z dotačních programů
vyhlašovaných a administrovaných MAS. Pozor, každá obec však může být
zařazena do Území působnosti pouze jedné MAS.



Návrh usnesení: 8/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení správního
území obce Drahkov do Území působnosti MAS Aktivios, z.s. (IČ: 27007090) na
období 2021–2027.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání a schválení uzavření a znění Veřejnoprávní smlouvy o přenosu
příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí Drahkov a městem Blovice


Tento rok končí stávající smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků mezi obcí Drahkov a městem Blovice. Je třeba schválit smlouvu novou.



V daném návrhu nové smlouvy jsou navrženy tyto změny: 1) smlouva je uzavřena
dle současně platného zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky; 2)
smlouva je uzavírána opět na dobu určitou do 31.12.2025; 3) dochází ke změně
ve výši příspěvku za vyřízení přestupku, kdy je nově stanovena částka 1.500 Kč.



Návrh usnesení: 9/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a znění
Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi obcí
Drahkov a městem Blovice.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 30000,- Kč z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“


Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením 1535/20, ze dne
8.6.2020 poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2020“ na příspěvek obce provozovateli prodejny
na provoz kamenné prodejny v obci Drahkov poskytnutý na základě smlouvy o
příspěvku.



Návrh usnesení: 10/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové
finanční dotace ve výši 30000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení
1535/20 z jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 8.6.2020) do rozpočtu
obce Drahkov, z dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích
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Plzeňského kraje 2020“ na příspěvek obce provozovateli prodejny na provoz
kamenné prodejny na adrese Drahkov 57 poskytnutý na základě smlouvy o
příspěvku.





Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání a schválení poskytnutí účelové finanční dotace 35000,- Kč z
rozpočtu obce Drahkov na úhradu provozních nákladů prodejny smíšeného
zboží v obci Drahkov, na adrese Drahkov 57, 336 01 Blovice


Obec se rozhodla udělit dotaci za účelem zabezpečení provozu prodejny
smíšeného zboží v obci Drahkov, na adrese Drahkov 57, 336 01 Blovice, z
důvodu zajištění zásobování obyvatel obce potravinářským a spotřebním zbožím,
zejména zbožím denní spotřeby. Účelem dotace je částečná úhrada provozních
nákladů a snížení ekonomické ztrátovosti prodejny za situace kdy je ze strany
obce udržení provozování prodejny shledáváno jako potřebné.



Část této dotace ve výši 30000,- Kč je krytá z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“.



Návrh usnesení: 11/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje udělení účelové
finanční dotace ve výši 35000,- Kč z rozpočtu obce za účelem zabezpečení
provozu prodejny smíšeného zboží v obci Drahkov, na adrese Drahkov 57, 336
01 Blovice, z důvodu zajištění zásobování obyvatel obce potravinářským a
spotřebním zbožím, zejména zbožím denní spotřeby. Účelem dotace je částečná
úhrada provozních nákladů a snížení ekonomické ztrátovosti prodejny za situace
kdy je ze strany obce udržení provozování prodejny shledáváno jako potřebné.
Část této dotace ve výši 30000,- Kč je krytá z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Projednání a schválení uzavření a znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové finanční dotace 35000,- Kč z rozpočtu obce Drahkov na úhradu
provozních nákladů prodejny smíšeného zboží v obci Drahkov, na adrese
Drahkov 57, 336 01 Blovice


Obec se rozhodla udělit dotaci za účelem zabezpečení provozu prodejny
smíšeného zboží v obci Drahkov, na adrese Drahkov 57, 336 01 Blovice, z
důvodu zajištění zásobování obyvatel obce potravinářským a spotřebním zbožím,
zejména zbožím denní spotřeby. Udělení dotace bude na základě podpisu
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s provozovatelem prodejny.



Návrh usnesení: 12/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a znění
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace 35000,- Kč z
rozpočtu obce Drahkov na částečnou úhradu provozních nákladů prodejny
smíšeného zboží v obci Drahkov, na adrese Drahkov 57, 336 01 Blovice.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)
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Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 300000,- Kč z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu „2020
Příspěvek na nákup nového dopravního automobilu“.


Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením 1480/20, ze dne
8.6.2020 poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek na
nákup nového dopravního automobilu“.



Návrh usnesení: 13/3/2020 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové
finanční dotace ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení
1480/20 z jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 8.6.2020) do rozpočtu
obce Drahkov, z dotačního titulu „2020 Příspěvek na nákup nového dopravního
automobilu“.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)

Různé:


Viz. „Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu“.



Starosta provedl rekapitulaci stavu veřejného osvětlení – bude objednána oprava
nefunkčních světel.

Diskuse:





Proběhla diskuse ohledně dalšího postupu obce ohledně stavu pitné vody v obci
a možných řešení. Závěr: proběhne dotazníková akce z důvodu zjištění
skutečného zájmu o různá řešení.

Schválení zápisu a usnesení:



Místostarosta přečetl souhrn usnesení z VZ. Nebyly vzneseny žádné námitky, což
zastupitelé ztvrdili hlasováním.

Schváleno: 5 - 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)
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Souhrn usnesení č.9 (3/2020) z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Drahkov, konaného dne 19.6.2020
Zastupitelstvo obce Drahkov:


1/3/2020 – Schvaluje program veřejného zasedání č.9 (3/2020) – ve znění odstavce
„Schválený program zasedání“.



2/3/2020 – Schvaluje volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: František Košta
Ověřovatelé: Petr Vaniš, Petra Šimková



3/3/2020 – Volí na uvolněné místo předsedy kontrolního výboru p. Jaroslava
Weinfurta.



4/3/2020 – Volí na uvolněné místo člena finančního výboru p. Jaroslava Weinfurta a
na uvolněné místo člena sportovního a kulturního výboru p. Jaroslava Weinfurta.



5/3/2020 – Schvaluje rozpočtové opatření č.4/2020.



6/3/2020 - Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Drahkov za rok 2019“ s
výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a
přijímá následující opatření k odstranění nedostatků uvedených ve zprávě:



Důsledně dodržovat platné právní předpisy, především zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášku č. 220/2013 Sb., o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek



7/3/2020 - Schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb., účetní závěrku obce
Drahkov, sestavenou k 31.12.2019, na základě těchto předložených dokumentů schvalovaná účetní závěrka (tzn. rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní
závěrce), inventarizační zpráva a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle §4 vyhlášky č.220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce Drahkov a účetní závěrku schvaluje.



8/3/2020 - Schvaluje zařazení správního území obce Drahkov do Území působnosti
MAS Aktivios, z.s. (IČ: 27007090) na období 2021–2027.



9/3/2020 - Schvaluje uzavření a znění Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti
k projednávání přestupků mezi obcí Drahkov a městem Blovice.



10/3/2020 - Schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve výši 30000,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje (dle usnesení 1535/20 z jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ze
dne 8.6.2020) do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2020“ na příspěvek obce provozovateli prodejny na
provoz kamenné prodejny na adrese Drahkov 57 poskytnutý na základě smlouvy o
příspěvku.
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11/3/2020 - Schvaluje udělení účelové finanční dotace ve výši 35000,- Kč z rozpočtu
obce za účelem zabezpečení provozu prodejny smíšeného zboží v obci Drahkov, na
adrese Drahkov 57, 336 01 Blovice, z důvodu zajištění zásobování obyvatel obce
potravinářským a spotřebním zbožím, zejména zbožím denní spotřeby. Účelem
dotace je částečná úhrada provozních nákladů a snížení ekonomické ztrátovosti
prodejny za situace kdy je ze strany obce udržení provozování prodejny shledáváno
jako potřebné. Část této dotace ve výši 30000,- Kč je krytá z dotačního titulu
Plzeňského kraje „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2020“.



12/3/2020 - Schvaluje uzavření a znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové
finanční dotace 35000,- Kč z rozpočtu obce Drahkov na částečnou úhradu
provozních nákladů prodejny smíšeného zboží v obci Drahkov, na adrese Drahkov
57, 336 01 Blovice.



13/3/2020 - Schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve výši 300 000,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje (dle usnesení 1480/20 z jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje ze
dne 8.6.2020) do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu „2020 Příspěvek na
nákup nového dopravního automobilu“.

Zastupitelstvo obce Drahkov bere na vědomí:


14/3/2020 – Zprávu starosty o činnosti obecního úřadu.



15/3/2020 – Rozpočtové opatření č.3/2020.

Zastupitelstvo obce Drahkov ukládá starostovi:


-

zapsal: František Košta

starosta:

Jiří Bína

dne : 19.6.2020
místostarosta: František Košta
Vyvěšeno: 24.6.2020
ověřovatelé:

Petra Šimková

Sejmuto:
Petr Vaniš
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