Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 20.12.2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva
Program:
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání
2. Informace starostky:
2a) Schválení rozpočtu na rok 2018
2b) Výplata mezd za měsíc prosinec do konce roku 2017
2c) Příkaz k provedení inventur - termíny
2d) Zvolení – doplnění člena inventarizační komise
2e) Žádost HS Slabčice – zmocnění k jednání na Valné hromadě
2f) Žádost o finanční dar – mladí hasiči Chrášťany
2g) Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – stavební práce (výměna střešní krytiny)
2h) Žádost o finanční výpomoc
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
74 / 7 hlasy schváleni zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a program zasedání
75/ 7 hlasy schválen rozpočet na rok 2018. Schválen jako vyrovnaný ve výši 5 100 000,-.
Závaznými jsou paragrafy a položky dle návrhu rozpočtu, který je přílohou zápisu.
76 / 7 hlasy schválena výplata mezi za měsíc prosinec do konce roku 2017.
77/ 7 hlasy schválen Příkaz k provedení inventarizace majetku : od 30.12.2017 do 15.01.2018 .
78) 7 hlasy zvolen nový člen inventarizační komise, který nahradí člena, který odstoupil
79) hlasy schválen zástupce obce , kterému bude udělena plná moc k zastupování obce Dražíč při
jednání Valné hromady Honebnlího společenstva ve Slabčicích.
80) 7 hlasy schválena žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000,-Kč na činnost mladých
hasičů v Chrášťanech.
81/ 7 hlasy schválen Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo – stavební práce (Výměna střešní
krytiny).Mění se článek 4.1. Cena díla celkem : 574 790,- Kč, tato cena je stanovena na základě
skutečných nákladů a je snížena oproti původnímu polož. Rozpočtu.
82/ 7 hlasy zamítnuta- neschválena žádost o poskytnutí finanční výpomoci na rekonstrukci
koupelny ve výši 30 tis. Kč.
3. Diskuse - Různé:
Provozní záležitosti – vodovod, ČOV.
Poděkování pana Karla Koláře paní starostce za celoroční obětavou práci, též paní Janě
Bambasové a všem zastupitelům.
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za spolupráci během celého roku , pozvala všechny
na jubilejní 10.ročník Výstupu na Chlum, a popřála hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do nového
roku 2018. Závěrem bylo podáno malé občerstvení. Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin.
V Dražíči dne : 29.12.2017

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.

