Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 29.12.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace starostky: 2a) rozpočtová změna č. 10/2016
2b) Rozpočet na ro 2017
2c) Pachtovní smlouva – Dražíčská hospoda
2d) Poskytnutí finančního daru mladým hasičům
2c) Termín provedení inventur
2d) Podání žádostí o dotace k JČK
2e) Výplata mezd za měsíc prosinec do konce kalendářního roku 2016
2f) Směrnice k veřejným zakázkám malého rozsahu
2g) zrušení zadávacího řízení na lesní cestu v Chlumu
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
105/ 7 hlasy schválení programu, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
106/ 7 hlasy schváleno rozpočtová změna č. 10/2016 k 31.12.2016
107/ 7 hlasy schválen rozpočet na rok 2017, který byl zveřejněn po dobu 15 dnů na
elektronické úřední desce a na úřední desce obce Dražíč. Nebyly vzneseny žádné
připomínky, Byl projednán při schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak , aby
vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou paragrafy a položky, dle návrhu, který je
přílohou zápisu. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 4 400 000,-Kč.
108/ 7 hlasy schválena pachtovní smlouva na Dražíčskou hospodu s firmou Papula s.r.o.,
doba pachtu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
109/ Schválena žádost o poskytnutí finančního daru pro SDH Chrášťany- mladí hasiči ve
výši 15 000,-Kč.
110/ 7 hlasy schválen termín provedení inventur a to od 30.12.2016 do 15.02.2017.
111/ 7 hlasy schváleno podání žádostí o dotace na KÚ JČK a zajištění podílu obce na
realizaci projektů: a)pro ZJSDH žádost o plov. čerpadlo a rukavice
b) oprava sochy sv.J.Nepomuckého na Lipovsku, c)prodloužení vodovodu v Dražíči ,
d) dřevosochání v areálu zámeckého nádvoří v Dražíči
112/ 7 hlasy schválena výplata mezd za prosinec do konce kalendářního roku
113/ 7 hlasy schválena Směrnice k veř. zakázkám malého rozsahu dle zákona
č.134/2016 s účinností od 1.1.2017
114/ 7 hlasy schváleno zrušení VŘ na opravu les.cesty v Chlumu z důvodu použití chybného
výkazu výměr.
3. Diskuse- Poděkování starostky všem občanům za pomoc při akcích obce s přáním do
nového roku 2017 mnoha osobních a pracovních úspěchů.
4. ZávěrPoděkování všem přítomných za účast na jednání, které bylo ukončeno ve 21.30. hodin.
Poté bylo podáno malé občerstvení.
V Dražíči dne : 30.12.2016
Vyvěšeno dne :30.12.2016

Za obec Dražíč :starostka Alena Dědičová
Vyvěšeno na úřední elektronické desce 30.12.2016

