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.21 (4/2022) konaného dne 16.9.2022
Schválený program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů.
Seznámení s programem zasedání.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Zpráva o činnosti obecního úřadu.
Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2022“.
7. Projednání a schválení udělení účelové finanční dotace ve výši 58.000,- Kč z
rozpočtu obce za účelem zabezpečení provozu prodejny smíšeného zboží v obci
Drahkov.
8. Projednání a schválení smlouvy o zpracování osobních údajů při využívání služby
Hostovaná elektronická spisová služba AthenA mezi obcí Drahkov a Plzeňským
krajem.
9. Projednání rozpočtového opatření č.4/2022.
10. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2022.

11. Projednání a schválení závazku obce dotovat 50% ceny za dopravu na 4 divadelní
představení divadla J.K.Tyla.
12. Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 3.427,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu „Podpora pro obce,
které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na
zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022“.
13. Projednání a schválení spolufinancování MRÚ akce „Pořízení techniky na
odstraňování škod po živelných pohromách“.
14. Projednání pověření starosty vyhodnocením výběrového řízení na akci „Úpravy
budovy č. p. 57 v Drahkově (prodejna)“ a podpisem smlouvy o dílo s vybranou
firmou.
15. Projednání výběru firmy na realizaci projektu „Chodník - Drahkov“ a uzavření
smlouvy o dílo s vybranou firmou.

16. Různé.
17. Diskuse.
18. Usnesení a závěr.
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Zápis ze zasedání:
Přítomní zastupitelé: 5 (Bína, Košta, Vaniš, Šimková, Weinfurt)
Nepřítomní zastupitelé: 0
Přítomno občanů: cca 23



Zasedání Zastupitelstva obce Drahkov (dále též pouze „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno starostou obce (dále jako „předsedající“) v 18:45 hodin.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 93 zákona o
obcích.
Zastupitelstvo se sešlo v počtu 5 / 5, tím se stává zastupitelstvo usnášeníschopné dle
§ 92 odst. 3 zákona o obcích.



Zastupitelstvo se dohodlo, že hlasování bude veřejné, zdvižením ruky. Informace o
výsledcích jednotlivých hlasování bude ve formátu X – Y - Z (pro – proti – zdržel se
hlasování). Pokud bude hlasování nejednohlasné, bude uvedeno jmenovitě, kdo a jak
hlasoval.



Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů


Předsedající navrhl určit zapisovatele a ověřovatele zápisu. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu:
Zapisovatel: František Košta
Ověřovatelé: Petra Šimková, Jaroslav Weinfurt
Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)





Schválení programu zasedání



Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu zasedání v souladu
s pozvánkou a s informací zveřejněnou na úřední desce. Dále byly na návrh
starosty a místostarosty přidány bod 11-15.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání ve
znění odstavce „Schválený program zasedání“.



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.
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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.



16/4/2021 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu řešením nebezpečné jízdy některých aut na cestě do Dubin,
např. zpomalovacím prahem.
Odloženo – na OÚ přišlo několik občanů z Dubin, kteří zvláště s návrhem řešení zpomalovacím pruhem
nesouhlasí. Dále bylo konstatováno, že řešení umístěním značky 30 nemá moc smysl. Budeme zjišťovat
další možnosti.



17/4/2021 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu prověřením možností ohledně možností zakoupení nebo
pronajmutí honosnější Vánoční výzdobu obce.
Odloženo na příští rok – byla zakoupena pouze nová výzdoba na obecní vánoční strom.

Zpráva starosty o činnosti obecního úřadu (od 24.6.2022)


26.6.2022 - Pokácení lípy na pozemku 651/1 a úklid a vyčištění náletových dřevin
na pozemku pro výsadbu stromů z Dotace „Sázíme budoucnost“.



29.6.2022 proběhlo výběrové řízení na akci „Chodník Drahkov“, ze 6 oslovených
firem jsme obdrželi 2 nabídky, komise doporučuje uzavřít smlouvu s firmou BP
stavby CZ s.r.o. Cena je 2.307.466,80 Kč.



Byla sestavena kandidátka do voleb 2022.



Obdrželi jsme rozhodnutí ohledně změny stavby před dokončením “Stavební
úpravy a přístavba obecního úřadu a požární zbrojnice“ - změny byly povoleny.



28.7. 2022 nás navštívil pan Nikl a ředitel Divadla J.K.Tyla a představili projekt
„Kultura občanům regionu“. Jedná se o zájezdy na 4 představení do divadla Plzni.
Dopravu spolufinancuje Plzeňský kraj.



Bylo dovytěženo dřevo po loňských polomech, aby byla připravena paseka pro
osázení. Postavena oplocenka, výsadba bude provedena na podzim. Dřevo bylo
prodáno.



Podepsána smlouva na stavbu chodníku se společností BP stavby CZ s.r.o. a
proběhlo předání stavby, stavba začne v září a bude dokončena do konce října.



Dokončena rekonstrukce kanceláří OU.



Podepsán dodatek pachtovní smlouvy se Z.S. Komorno a.s. (zvýšení ceny)



Poptána výměna dveří a oken u obchodu a sádrokartonové podhledy.



Předáno staveniště chodník, začátek prací 19.9.2022.



Schůze mikroregionu Úslava 15.9.2022 – nejdůležitější témata:



schválení strategie rozvoje na rok 2022-2027,



schválení přijetí dotace a dofinancování „Pořízení techniky na odstraňování
škod po živelních pohromách“ - obsahem je čerpadlo, kalovka, vysoušeč,
vysavač vody, elektrocentrála, které budou umístěny a připraveny k vypůjčení
v hasičárně v Blovicích,



zvýšení příspěvků od obcí mikroregionu
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projekt na příští rok – dobíjecí stanice pro elektrokola



Byly umístěny popelnice na kovy – Dubiny u lípy a u obchodu.



Příprava voleb: jmenování zapisovatele, komise,distribuce pozvánek.

Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 50.000,- Kč z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022“


Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením 860/22, ze dne
5.9.2022 poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2022“ na příspěvek obce provozovateli prodejny
na provoz kamenné prodejny v obci Drahkov poskytnutý na základě smlouvy o
příspěvku. Finanční prostředky dotace budou převedeny na účet obce na základě
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve
výši 50.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení 860/22 z jednání
Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 5.9.2022) do rozpočtu obce Drahkov, z
dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022“ na
příspěvek obce provozovateli prodejny na provoz kamenné prodejny na adrese
Drahkov 57 poskytnutý na základě smlouvy o příspěvku a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí této účelové dotace.



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

Projednání a schválení udělení účelové finanční dotace ve výši 58.000,- Kč z
rozpočtu obce za účelem zabezpečení provozu prodejny smíšeného zboží v
obci Drahkov


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 50.000,- Kč je krytá z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022“.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje udělení účelové finanční dotace
ve výši 58.000,- 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 50.000,- Kč je krytá z dotačního titulu Plzeňského kraje „Zachování
prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022“.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a znění veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace 58.000,- 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)

Projednání a schválení smlouvy o zpracování osobních údajů při využívání
služby Hostovaná elektronická spisová služba AthenA mezi obcí Drahkov a
Plzeňským krajem.


Obec Drahkov využívá službu Hostovaná elektronická spisová služba AthenA
(dále jen HESSA), kterou provozuje Plzeňský kraj. V souvislosti s poskytováním a
používáním služby HESSA dochází ke zpracování osobních údajů, obsažených v
aplikaci HESSA, a proto je nutné uzavřít v souladu s čl. 28 odst. 3 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů; známé jako GDPR) písemnou smlouvu, stanovící práva a povinnosti
smluvních stran - tj. obce jako správce osobních údajů a Plzeňského kraje jako
zpracovatele osobních údajů.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a znění smlouvy o
zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná elektronická spisová
služba AthenA mezi obcí Drahkov a Plzeňským krajem a pověřuje starostu jejím
podpisem.



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

Projednání rozpočtového opatření č.4/2022.


Přesun rozpočtových prostředků na výdajové straně rozpočtu dle § 16 odst. 3
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů přesun prostředků z rozpočtové rezervy.



Jedná se zejména o navýšení výdajů za práce v obecním lese (těžba dřeva,
výsadba atd.).



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření
č.4/2022.



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

Projednání a schválení rozpočtového opatření č.5/2022


Jedná se zejména o navýšení výdajů na akci „chodník Drahkov“ (na základě
usnesení 7/3/2022 z 24.6.2022) a navýšení příjmů za prodej vytěženého dřeva
z obecního lesa.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5/2022.
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Projednání a schválení závazku obce dotovat 50% ceny za dopravu na čtyři
divadelní představení divadla J.K.Tyla




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

Obec Drahkov ve spolupráci s Plzeňským Krajem a Divadlem J.K.Tyla připravila
pro své občany zájezdy na čtyři představení:



8.10.2022 od 14:00 sobota: PRODANÁ NEVĚSTA (opera – Velké divadlo,
240 – 370,-)



8.1.2023 od 14:00 neděle:
550,-)



26.03.2023 od 14:00 neděle:ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (balet – Velké divadlo, 200
– 320,-)



7.5.2023 od 14:00 neděle:
400,-)

MY FAIR LADY (muzikál – Nové Divadlo, 430 –

Brouk v hlavě (činohra – Velké divadlo, 280 –



Dopravu hradí z 50% Plzeňský Kraj a z 50% obec Drahkov. Občané si platí pouze
vstupenku.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závazek obce dotovat 50% ceny
za dopravu na 4 divadelní představení divadla J.K.Tyla.



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

Projednání a schválení přijetí účelové finanční dotace ve výši 3.427,- Kč z
rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu obce Drahkov, z dotačního titulu
„Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území
Plzeňského kraje v roce 2022“


Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo svým usnesením 905/22, ze dne
5.9.2022 poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „Podpora pro obce, které
mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na
zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2022“ na
příspěvek obci na zajišťování pečovatelské služby. Finanční prostředky dotace
budou převedeny na účet obce na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve
výši 3.427,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení 905/22 z jednání
Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 5.9.2022) do rozpočtu obce Drahkov, z
dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území
Plzeňského kraje v roce 2022“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí této účelové dotace.



Schválení návrhu usnesení: 5 – 0 – 0 (usnesení bylo schváleno)
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Projednání a schválení spolufinancování MRÚ akce „Pořízení techniky na
odstraňování škod po živelných pohromách“


Mikroregion Úslava schválil přijetí dotace na „Pořízení techniky na odstraňování
škod po živelných pohromách“. Na tuto akci bude nakoupena technika (čerpadlo,
kalovka, vysoušeč, vysavač vody, elektrocentrála), která bude uskladněna
v hasičárně v Blovicích a bude k dispozici zúčastněným obcím v případě potřeby.
Potřebné finance, které nebudou pokryty dotací, budou hrazeny zúčastněnými
obcemi a to v poměru k počtu obyvatel.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování MRÚ akce
„Pořízení techniky na odstraňování škod po živelných pohromách“.



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

Projednání pověření starosty vyhodnocením výběrového řízení na akci „2022 Úpravy budovy č. p. 57 v Drahkově (prodejna)“ a podpisem smlouvy o dílo s
vybranou firmou


Obec získala dotaci na „Úpravy budovy č. p. 57 v Drahkově (prodejna)“. Úpravy
jsou zaměřeny na zlepšení energetické náročnosti budovy. Obec obeslala
potenciální dodavatele s žádostmi o nabídku. Vzhledem k nedostatku času je
nutné pověřit starostu vyhodnocením výběrového řízení a podpisem smlouvy o
dílo.



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyhodnocením
výběrového řízení na akci „Úpravy budovy č. p. 57 v Drahkově (prodejna)“ a
podpisem smlouvy o dílo s vybranou firmou.



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

Projednání výběru firmy na realizaci projektu „Chodník - Drahkov“ a uzavření
smlouvy o dílo s vybranou firmou


Dne 29.6.2022 v 17:30 proběhlo na obecním úřadě otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zakázku „Chodník - Drahkov“ 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.



Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek došly 2 nabídky (z 6-ti oslovených):





BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina



Stavitelství Kamínek s.r.o., Líšťany 11, 330 35 Líšťany

Všechny obdržené nabídky splnily kritéria požadované ve výzvě k podání
nabídek.
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Dle výsledku vyhodnocení hodnocených kritérií, doporučila komise k dalšímu
jednání oslovit firmu „BP STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina“. Ta
splnila všechny požadavky Zadavatele a nabídla nejnižší nabídkovou cenu
2.307.466,80,- Kč včetně DPH, která byla základním hodnotícím kritériem pro
zadání veřejné zakázky. Mimořádně nízká nabídková cena nebyla shledaná.



Na základě usnesení 7/3/2022 z 24.6.2022 vybral starosta doporučenou firmu „BP
STAVBY CZ s.r.o., V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina“ a dne 22.7.2022 s ní podepsal
smlouvu o dílo.



Realizace díla by měla začít někdy v příštím týdnu (od 19.9.2022).



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výběr firmy na realizaci
projektu „Chodník - Drahkov“ a uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou „BP
STAVBY CZ s.r.o., V.Brožíka 317, 330 02 Dýšina“.



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

Různé






----

Diskuse


Starosta pozval přítomné na připravované akce obce a hasičů.



J.Bína se rozloučil se zastupiteli i se všemi přítomnými a poděkoval všem za
dlouholetou spolupráci.



A.Bína poděkoval obci za podporu a poděkoval končícímu zastupitelstvu.

Usnesení a závěr


Místostarosta na závěr přečetl zapsaný souhrn usnesení z tohoto veřejného
zasedání a dal o něm hlasovat.



Schválení souhrnu usnesení: 5 – 0 – 0 (souhrn usnesení byl schválen)
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Souhrn usnesení č.21 (4/2022) z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Drahkov, konaného dne 16.9.2022
Zastupitelstvo obce Drahkov:


1/4/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje volbu zapisovatele a ověřovatelů
zápisu:
Zapisovatel: František Košta
Ověřovatelé: Petra Šimková, Jaroslav Weinfurt



2/4/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání ve znění
odstavce „Schválený program zasedání“.



3/4/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve výši
50.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení 860/22 z jednání
Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 5.9.2022) do rozpočtu obce Drahkov, z
dotačního titulu „Zachování prodejen v malých obcích Plzeňského kraje 2022“ na
příspěvek obce provozovateli prodejny na provoz kamenné prodejny na adrese
Drahkov 57 poskytnutý na základě smlouvy o příspěvku a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o poskytnutí této účelové dotace.



4/4/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje udělení účelové finanční dotace ve výši
58.000,- 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
50.000,- Kč je krytá z dotačního titulu Plzeňského kraje „Zachování prodejen v
malých obcích Plzeňského kraje 2022“.



5/4/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a znění veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí účelové finanční dotace 58.000,- Kč z rozpočtu obce Drahkov na
částečnou úhradu provozních nákladů prodejny smíšeného zboží v obci Drahkov,
na adrese Drahkov 57, 336 01 Blovice.



6/4/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření a znění smlouvy o zpracování
osobních údajů při využívání služby Hostovaná elektronická spisová služba
AthenA mezi obcí Drahkov a Plzeňským krajem a pověřuje starostu jejím
podpisem.



7/4/2022 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2022.



8/4/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.5/2022.



9/4/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje závazek obce dotovat 50% ceny za
dopravu na čtyři divadelní představení divadla J.K.Tyla.



10/4/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové finanční dotace ve výši
3.427,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje (dle usnesení 905/22 z jednání
Zastupitelstva Plzeňského kraje ze dne 5.9.2022) do rozpočtu obce Drahkov, z
dotačního titulu „Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným
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poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území
Plzeňského kraje v roce 2022“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí této účelové dotace.


11/4/2022 - Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování akce Mikroregionu
Úslava „Pořízení techniky na odstraňování škod po živelných pohromách“.



12/4/2022 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vyhodnocením výběrového
řízení na akci „Úpravy budovy č. p. 57 v Drahkově (prodejna)“ a podpisem
smlouvy o dílo s vybranou firmou.



13/4/2022 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí výběr firmy na realizaci projektu
„Chodník - Drahkov“ a uzavření smlouvy o dílo s vybranou firmou „BP STAVBY
CZ s.r.o., V.Brožíka 317, 330 02 Dýšina“.

zapsal: František Košta

starosta:

Petr Vaniš

dne : 16.9.2022
místostarosta: František Košta
Vyvěšeno: 21.9.2022
ověřovatelé:

Jaroslav Weinfurt

Sejmuto:
Petra Šimková
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Prezenční listina z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Drahkov č.21 (4/2022) konaného dne 16.9.2022



Jiří Bína



František Košta



Jaroslav Weinfurt



Petra Šimková



Petr Vaniš



Přítomní občané:
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