Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce, které se uskutečnilo
dne 31.10.2018 od 19 .00 hodin v zasedací místnosti obce Dražíč
Na zasedání přítomno 7 členů zastupitelstva.
Program:
Zahájení, Složení slibu členy zastupitelstva
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Program zasedání
2a) Volba volební a mandátové komise
2b) Zpráva volební a mandátové komise a ověření mandátů členů zastupitelstva
2c) Schválení volebního řádu
2d) Volba starosty, místostarosty a předsedů kontrolního a finančního výboru
2e) Stanovení výše odměn členů zastupitelstva
2f) Stanovení inventarizační komise
2g) Schválení prodeje části pozemku parc.č. 1733/1
2h) Informace - lesní hospodářství
2ch) Přijetí daru- -parcely – od spoluvlastníků
Různé –
3. Diskuse
4. Závěr
Přijatá usnesení k jednotlivým bodům: Usnesení č.:
1/2018- - 7 hlasy pro schválena zapisovatelka, ověřovatelé zápisu
2/ 2018 - 7 hlasy pro schválen program zasedání
3/2018 - 7 hlasy pro schválena volební a mandátová komise
4/2018 - 7 hlasy pro schválena ověření mandátů nově volených členů zastupitelstva
5/ 2018 - 7 hlasy pro schválen volební řád – veřejná volby, možnost vyjádření jednotlivých
kandidátů, veřejné hlasování.
6/2018 - 7 hlasy pro schválen: počet místostarostů, funkce, které budou vykonávány jako
uvolněné.
II: Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů , volby předsedů kontrolního
výboru a volba členů kontrolního výboru.
7/2018 - 7 hlasy pro schváleno zvolení jednoho místostarosty
8/2018 – 7 hlasy pro schváleno dlouhodobé uvolnění pro výkon funkce starosty podle §84 odst.2
písm.k zákona o obcích.
9/2018 - 6 hlasy pro , 1 hlas zdržel se hlasování – zvolena starostka obce Alena Dědičová
10/ 2018 – 6 hlasy pro, 1 hlas zdržel se hlasování – zvolen místostarosta obce ing. Vojtěch Horák
11/2018 - 5 hlasy pro, 2 hlasy zdržel se hlasování – zvolen finanční výbor – předseda Hana
Dvořáková, členové – Lenka Králová, Miroslav Král. Dále zvolen kontrolní výbor – předseda ing.
Vojtěch Horák, členové Jaroslav Pros, Karel Kolář.
12/2018 – 7 hlasy pro schválena výše odměn zastupitelů : místostarosta 2 350,- Kč hrubého měs.,
člen 500,-Kč hrubého měsíčně.
13/2018 – 5 hlasy pro , 2 hlasy zdržel se hlasování schváleno zvolení inventarizační komise –
předseda – Jaroslav Pros, člen – František Horák.
14/ 2018 – 7 hlasy schválen termín konání zastupitelstva – každý poslední čtvrtek v měsíci,
mimořádná zasedání zastupitelstva i v jiném termínu, hlášení obecního rozhlasu – každou středu.
15/2018 – 7 hlasy pro schválena žádost o poražení smrku rostoucího v blízkosti domu.
16/2018 – 7 hlasy pro schváleno jmenování kronikáře obce p. Marka Dvořáka
17/2018 – 7 hlasy pro schválen finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro Domov sv. Anežky v
Čihovicích.

18/2018 - 7 hlasy pro schválen výběr firmy Š+H Bohunice, jako zhotovitele přístřešku na čp. 29 v
Dražíči. Tato firma byla vybrána výběrovou komisí ve VŘ jako nejvýhodnější nabídka v ceně díla
498 494,--Kč bez DPH.
19/2018 - 6 hlasy pro, 1 zdržel se hlasování schválena koupě kaple ve Vranově za cenu : 300 000,Kč + dodání 80 m3 palivového dřeva v průběhu 4 let.
20/2018 - 7 hlasy pro schválen prodej 8/12 pozemků parc.č. 1644/3,1644/4,1645/1 a 9/12 parcely
parc.č. st. 117 a 9/12 domu na této parcele – čp.52. Z celkové ceny dle znaleckého posudku v
částce 1 400 000,-Kč. Všechny náklady spojené s kupní smlouvou hradí kupující. Spoluvlastníci –
obec Bernartice, Slabčice a Chrášťany své podíly prodávají také.
3. Diskuse – Různé:
Termín příštího zasedání stanoven na 31.10.2018
4.Závěr:
Závěrem poděkovala starostka všem přítomným za účast. Jednání bylo ukončeno ve 2100 hodin.
V Dražíči dne : 2.11.2018

Za obec Dražíč : starostka Alena Dědičová

Zápis je k nahlédnutí v úředních hodinách na obci Dražíč.
Vyvěšeno dne: 2.11.2018
Vyvěšeno na úřední desce a na elektronické desce dne 02.11.2018

